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IMEedens der, saavel for Danmark som for Hertug-

dommerne, ere udgivne deels almindelige Lovsamlinger,

deels særegne Samlinger for flere enkelte Afdelinger

af Lovgivningen, har man længe savnet en saadan Lov-

samling for Islands Vedkommende. Imidlertid har dog

Nytten og Nødvendigheden af en saadan Samling for

Island i Særdeleshed længe været almindelig erkjendt

saavel af Embedsmænd som af Andre, for hvem nær-

mere Kjendskab til den islandske Lovgivning og Admi-

nistration har været af Vigtighed. At der i de Danske

Samlinger, Qvart-Forordningerne, den Schouske og den

Fogtmannske, samt i Gollegial- og Departements-Tidenden

ogsaa ere optagne islandske Forordninger m. v. , har

saameget mindre kunnet afhjelpe denne Mangel, som

endog flere viglige ældre Forordninger, Island særlig

vedkommende, ere i Schous Register enten aldeles

udeladte eller kun optagne i ufuldstændige Udlog, medens

man i de andre Samlinger for stbrste Delen har ind-

skrænket sig til at optage, hvad der er udkommet

iejennem Justits-Gollegiet, det forrige Danske Gancellie,

men derimod kun sjeldent har optaget Bestemmelser

fra Rentekammeret, eller Directionen for Universitetet

og de lærde Skoler, der dog med Hensyn til Island,

især for Rentekammerets Vedkommende, have været

af indgribende Vigtighed. Desuden kunde disse Sam-

linger ikke, ifolge deres almindelige Bestemmelse og

store Omfang, give nogen særegen Oplysning om de

der optagne Lovbuds Gyldighed for Island, ligesom
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deres Vidtlbftighed og Kostbarhed gjbr det næsten til

en Umulighed for de underordnede Embedsmænd i
J

Island at anskaffe dem. ,

Man har ogsaa flere Gange været betænkt paa at
j

afhjelpe dette Savn, hvorom den Mængde storre og I

mindre haandskrevne Samlinger og Repertorier, som

Udgiverne af denne Samling have forefundet, saavel i
i

Bibliothekernes Haandskrift- Samlinger, som hos flere

Embedsmænd og Andre i Island, bære Vidne. Regje- i

ringen har endog flere Gange sbgt at befordre en saadan
j

Samlings Fremme, i Erkjendelsen af dens flersidige
|

Nytte for Island. I

For over Hundrede Aar siden paalagde saaledes
'

Kong Frederik den Femte ved .Reskript .30. -April 4751

den daværende Stiftamtmand over Island, Grev Rantzau, \

og General-Procureur Liixdorph, at besorge alle Island

vedkommende Love og Forordninger, samt Reskripter,

ved Trykken paa Dansk og Islandsk bekjendtgjorte.
i

Ifolge allerhbieste Ordre til Gonsistorium bleve to af

de dygtigste islandske daværende juridiske Studerende »

udnævnte til Medhjelpere ved Arbeidet. Skjbndt denne
_ *

Samling aldrig kom for Lyset, feiler man dog vel næppe

i at antage, at to temmelig volumineuse og ret inter-

essante Samlinger af ældre og nyere Anordninger. Re-

skripter, og andre vigtige offentlige Aktstykker vedkom-

mende Island, den ene i det kongelige Ribliotheks
t{
Nye i

kongelige Samling" Nr. 4939, 4 to
, den anden, medLlix-

dorphs Mærke og forsynet med Register af afg. Con- ;

ferentsraad Jon Erichsen, blandt uAdditamenla" paa

Universitets-Bibliotheket, Nr. 30, 4t0
, ere Resultaterne af

j

de til dette Arbeides Udforelse folede Foranstaltninger.

Det for sin Tid hbist fortjenstlige Værk: Jlistorisk Ind-

ledning til den gamle og nye islandske Rettergang"

i
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at være fremkaldt ved Stiftamtmand Ranlzaus virksomme

Opmuntringer, deels netop er udarbeidet af de to

Mænd, som af Gonsistorium vare udnævnte til Med-

hjelpere ved den nævnte Lovsamlings Udarbeidelse.

Omtrent ved samme Tid har Hannes Finn s son,

senere Biskop i Skalholt, fornemmelig af Geheime-

Archivets Samlinger og det Danske Cancellies Regi-

stranter udskrevet en betydelig Samling af ^Kongebreve

til Island" fra 1 448 til 4 756, hvilken Samling, bestaaende

af 13 Bind i 4 t0
, senere er kjobt af det Offentlige blandt

Biskop Steingrim Jonssons efterladte Haandskrifter, og

lindes nu i Stiftsbiblioteket i Island. — Noget senere

ere to meget viglige Samlinger komne for Lyset, nemlig

en stor Deel af de vigtigste Geistligheden og Kirke-

væsenet i Island vedkommende Anordninger, Reskrip-

ter m. m. indtil 4740 i Finn Jonssons berbmte Værk:

Historia Ecclesiastica Islandiæ. I—IV. B., Hafniæ1772—

4778. 4
t0

,
og en Samling af ukongelige Forordninger

og aabne Breve som til Island ere udgivne" fra 1449

til 1730, ved Magnus Ketilsson, Sysselmand i Dala Sys-

sel, i Hrappsey 1776— 1 787, 3 Bind i 4 to
. — Foruden

disse findes ingen Samling af lignende Art fra forrige

Aarhundrede for Islands Vedkommende, der fortjener

at nævnes, med Undtagelse af Althings- Akterne, hvor

en betydelig Mængde af de efterhaanden udkomne

og paa Althinget publicerede Anordninger, Reskripter og

Resolutioner m.v. findes deels trykte, deels afskrevne, for-

saavidt nemlig som selve Akterne ikke ere blevne trykte.
i

lfolge Caneellie-Skrivelse til Landsoverretten i Island

af 2. August 1800 blev det overdraget bemeldte Ret

at oversætte og paa offentlig Bekostning at udgive de

Island vedkommende Anordninger og andre Bestem-
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melser, som det ansaaes npdvendigt at bringe til Almeen-

hedens Kundskab. Landsoverretten beholdt dette Hverv,

indtil det ved For. 21. Decbr. 4831 blev foreskrevet,

at de For Island bestemte Lovbud skulde derefter i

Regelen udkomme med vedfoiet islandsk Oversættelse.

— Af Landsoverretten er udgivet: deels en Oversigt

over de i Retten publicerede Love, Reskripter, colle-
•

giale Breve og Ovrighedens Bekjendtgjorelser, hvoraf

adskillige ere trykte heelt (Reskripterne i Oversættelse),

for Aarene 1806— 4809, Nr. I—5, 52 Sider i 8'°, uden

Titelblad; deels en Samling af Anordninger, Plakater,

Reskripter m* v. i Oversættelse, ialt 268 Sider i 8vo
,

ogsaa uden Titelblad og Regisler, hvoraf S. 4—16 er

udkommen 4801; S. 17—142: 4810; S. 143—428:

4820; S. 129—256: 1828 og Resten, S. 257—268: 4830.

I den senere Tid have Flere begyndt paa Udar-

beidelsen af Samlinger af de for Island udkomne Love.

Saaledes blev der ved Gane. Skriv. 47. Oktobr. 1820

givet daværende Assessor i den islandske Landsoverret,

nuværende Gonferenlsraad B j a rn i Thorsteinson

Adgang til Gancelliets Archiv, for at samle ude Lov-

bestemmelser, som angaae Justits- og Politievæsenet i

Island*'. Senere erholdt Gand. juris Hall g rim ur

Bachmann, ved Gane. Skriv. 30. Juli 1834, Adgang

til samme Archiv, „for al indsamle cle for Island siden

Aaret 1660 emanerede Lovbestemmelser", — Stud. juris

Stephan Eiriksson havde ligeledes paabegyndt en

slig Samling af Love fra ældre og nyere Tider, som

han ved sin Ddd (1837) skjænkede til den Arna-Mag-

næanske Stiftelse, hvor den endnu opbevares. — Syssel-

mand Haldor Einarsson i Borgarfjords Syssel be-

gyndte i Aaret 1837 paa en fuldstændig Lovsamling for

Island fra 1660 af, og benyttede dertil i nogen Tid

i
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Cancelliels og Rentekammerets Archiver, men ved hans

Dbd (23. Novbr. 1846) havde han kun naaet til Slut-

ningen af Aaret 1755. — Ingen af disse Samlinger er

imidlertid udkommen i Trykken, hvorimod en betydelig

Deel af de Geistligheden vedkommende Love og andre

Bestemmelser er trykt i Professor, Dr. theol. Pétur

Péturssons uHistoria Ecclesiastica Islandiæ ab anno

1740 ad annum 1840". Havniæ 1841. 4to
.

Den 18. Januar 1845 indgav Udgiverne af nærvæ-

rende Samling et Andragende til clet Danske Gancellie

om offentlig Understottelse lil Udarbeidelsen af en sær-

skilt Lovsamling for Island. Efter næsten 2 Aars Forlob

blev der, især ved II. Exe. Hr. Geheimeconferentsraad

F. F. v. Tillisca's virksomme Interesse for Sagen, ved

allerhbieste Resolution af 27. Oktobr. 1847 tilstaaet os

en Understottelse til Udarbeidelse af Samlingen, under

den Betingelse, at den skulde være fuldfort i 3 Aar.

Efter at disse Betingelser fra vor Side vare opfyldte,

blev der fremdeles ved Finantsloven for 1852—53 be-

vilget en Understottelse til Udgivelsen af de forste 2

Bind : 300 Rbd. pr. Bind til Udgiverne og 333 Rbd. 32 Sk.

til Forlæggeren.

Saaledes fremtræder da her det forste Bind af

denne Samling, og det paaligger os nu at gjbre Rede for,

hvilke Regler vi have fulgt ved Udarbeidelsen af samme.

Det Formaal vi have haft for Oie, er, at levere en

saadaii- Samling, hvori juridiske og administrative Em-

bedsmænd af alle Klasser og i det Hele Enhver, som

maalle onske at blive nbie bekjendt med Landets Love

og offentlige Forhold i alle Retninger, skulde kunne sbge

de vigtigere Bestemmelser af alle Arter, som have praktisk

eller retshistorisk Betydning for Island. Det kan imidlertid

derved ikke være vor Mening, som del ogsaa vilde
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have oversteget vore Kræfter, i den forholdsviis korte

Tid der ,var Os afmaalt til Samlingens Udarbejdelse, at

optage eller anfbre alle de Bestemmelser, som af en

eller anden Forfatter eller Embedsmand ere til en eller

anden Tid ansete som gjeldende eller bragte i Anven-

delse, at rette de fejlagtige Data hvorunder flere Be-

stemmelser hist og her findes anfbrte o. s. v. Ligesaa

lidt have vi , tænkt paa at afgjbre noget bestemt om,

hvorvidt enhver optagen Bestemmelse, navnlig af de

ikke udtrykkelig for Island givne, eller ikke der publi-

cerede Love, skulde være at ansee som virkelig gjel-

dende; vi have kun oplaget saadanne, som vi vide

at have haft en betydeligere Indflydelse ogsaa paa

den islandske Retstilstand, eller tjene som Grundlag

eller Forklaring for de for eller senere om samme

Gjenstande givne Love. Men hvad vi i saadanne Til-

fælde ikke have villet forsomme, det er deels at efter-

vise vore Kilder, deels at oplyse hvad vi . have fundet

vedkommende saadanne Loves Gyldighed eller Ikke-

Gyldighed, hvorved især deres Publication kommer i

Betragtning, da det overalt og til alle Tider kan paa-

vises, at Regjeringen med Hensyn til ethvert Lovbuds

Gyldighed for Island i Regelen har tillagt Publicationen

en afgjbrende Vægt,

Med Hensyn til Tidsgrændsen kunde der være

Spbrgsmaal, om ikke Samlingen burde begynde med

1660, hvor Enevolds-Arve-Regjeringens lndfbrelse dan-

ner en ny Epoche. Men med Hensyn til Island er

dette ikke noget afgjbrende Tids-Moment. Det er forst

senere, x og efterhaanden
,
navnlig ved Rentekammerets

Overtagelse af Islands Administration 1683, ved Ind-

fbrelsen af Norske -Lovs Former i Rettergangen og

paa Althinget, især efter 1700, og ved Hbieste-Rets



Indtrædelse som oversle Instants i islandske Sager,

omtrent ved samme Tid: at en mærkelig Forandring i

de ældre Retsforhold og Administrationsvæsen træder

klart frem. Men ved Siden deraf finde vi endnu endeel

ældre Bestemmelser, navnlig i Skatte -Lovgivningen og

vedkommende Geistligheden , som endnu i Dag ere i

fuld Gyldighed, og disse troede vi saa meget mindre

at burde udelade, som de netop ere blandt de mindst

tilgængelige, og derfor mindst bekjendte. Vi have der-

for fundet det rigtigst at gaae tilbage til den ældste

Lov, som saavidt vi vide endnu er i Kraft, nemlig

Biskop Gizur lsleifssons saakaldle Tiende-Statut af 1096,

der ligger til Grund for hele den nugjældende Tiende-

Lovgivning. .

Det vilde iovrigt fore for vidt her at udvikle Grun-

dene for hvert enkelt Aktstykkes Valg, idet vi ingen-

lunde ville nægte, at der fra denne ældre Tid kunne

findes enkelte saadanne, som der muligen kunde have

været Anledning til al oplage i Samlingen, men vi

troede i denne Henseende at burde indskrænke os saa

meget som muligt, for at indromme* det Nyere saa

meget mere Plads. Vi ville kun bemærke, med Hensvn

til de tre optagne Retterboder af 15. Juli 1294, 23. Juni

1305 og 14. Juni 4344, al vi fortrinsviis have optaget

disse i deres Heelhed, fordide ere de eneste Retter-

boder, som nu findes udstvkkede hist og. her i Lov-

bogens Text i alle Udgaver af Jonsbok, og at det nu,

ved Hjelp af de af os tilfbiede Henvisninger, er en let

Sag for Enhver at sondre disse Retterboder fra Lov-

bogens Text, og saaledes danne sig et Begreb om

denne i dens Oprindelighed. Paa de ganske faa Steder

(vi have . fundet tre i Udgaven fra 4709) hvor Retter-

boder citeres foruden de her anfbrle, beroer et saadant
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Citat paa en Feil i Udgaven, og Stedet hidrører fra

Lovbogens oprindelige Text. — Med Hensyn til det

aabne Brev om Kirkegodsernes Bestyrelse, 2. Mai 1297,

fortjener det at bemærkes, at Adskillelsen imellem de

saakaldte Beneficia og Proprietair-Kirker i Island endnu

i Dag bygges paa det i dette Brev ^ fastsatte Princip.

En særegen Omtale fortjene maaskee de optagne

Althings-Domme og Allhings-Beslutninger eller Althings-

Vedtægter, almindeligvis kaldte
t
.alJ»[igisd6mar" og

{(
al-

Jjingis-sam^ykktir". Efter Jonsbék, navnlig Jnngfarar-

balks 4de og 9 de Cap., samt Retterboderne fra 45. Juli

1294 og 14. Juni 1314, havde nemlig Laugmanden og

Laugreltesmændene Ret til cleels af fortolke Loven,

deels at træffe nye Bestemmelser i locale Sager af for-

skjellig Art. Som Folge heraf bleve Laugmandens og

Althingets Vedtægter ansete som Love eller lovskraftige

Bestemmelser, hvilke kun uKongen med forstandige

Mænds Raad" kunde forandre. Saadanné Vedtægter

udtaltes ofte i Doms Form, undertiden som Stad-

fæstelse paa en af en Sysselmand afsagt Kjendelse,

undertiden som en Resolution paa en Forespbrgsel,

deels i Anledning af en forskjellig Opfattelse af Lovens

Mening, deels i Anledning af Tvistigheder om lov-

bestemte Ydelser eller andre borgerlige Pligter, og

endelig undertiden som Anordning eller Bestemmelse

om nye borgerlige Indretninger. Det forekom os der-

for, at der var god Grund til at optage et Udvalg af

disse, dog kun forsaavidt, som de yde noget Bidrag

lil Lovgivningen, eller angaae nye Indretninger, som

f. Ex. Hospitalerne, eller Landbovæsenet og den commu-

nale Bestyrelse. — Efter 1700 finder man, at de konge-

lige Gollegier have begyndt at afgjore de administrative

og Lovfortolknings Sporgsmaal, som f(5r vare Gjenstand



for Althingets og Laugmandens Afgjorelse. Vi have

derfor fundet det nodvehdigt at optage i Samlingen

de vigtigere collegiale Breve og Resolutioner. — Synodal-

eller Gonsistorial- Forsamlingerne ere egentlig en Lev-

ning fra den catholske Tidsalder, men fornyede og

organiserede af Biskop Brynjolf Sveinsson, især ved

den bekjendte Vælugerfcis-Dom, 3. Juni 1645 (trykt i

Finn. Joh. Hist. Eccl. Isi. 111., 657—664). Disse For-

samlingers Beslutninger have vel aldrig, saavidt vides,

erholdt nogen bestemt udtalt Anerkjendelse som Love,

men deres Authoritet i geistlige Sager har dog i Praxis

lil sine Tider været meget stor, og deres Organisation,

navnlig Præsidiet deri, har været flere Gange Gjenstand

for Lovgivningens Opmærksomhed.

Da Fundatser og Gavebreve til offentlige Stiftelser

og Indretninger saa nær berore de offentlige Forhold,

og det desuden er os bekjendt, at de ikke haves paa

vedkommende Steder, samt da det maa befrygtes, at

tie efterhaanclen vilde gaae reent tab.te, troede vi det

passende her at optage hvad vi have kunnet finde af

disse Aktstvkker.

Det vil vistnok billiges, at vi ved Udarbeiclelsen

af denne Samling have strengt fulgt den chronologiske

Orden, dog med Tilfoielse af et efter Gjenstaudene

ordnet Register véd hvert Bind. Henvisninger til de
^ • - *

efterfolgende Bestemmelser om samme Gjenstand ere

ogsaa hyppig tilfoiede, skjondt vi maae tilstaae ikke i

den Fuldstændighed, som muligen af Nogle maatte an-

sees bnskeligl, hvilket tildeels er foranlediget ved, at

vi ikke kunde ansee det for tjenligt at overlæsse med

Citater af Parallelsteder, der dog næppe nogensinde

kunde være tilfoiede paa en ganske fuldstændig eller

consequent Maade. I Optagelsen have vi fulgt den
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Regel, stedse at give ordret det som optages, og ikke

ved Omskrivninger eller vilkaarlig foretagne Forkort-

ninger eller Omsætninger al forsoge paa at gjengive

paa vor egen Maade det som vi vilde optage. Vi ind-

romme vel, at dette havde givet en storre Plads, og

kunde ogsaa uden Skade for Indholdet være skeet paa

mangfoldige Steder, men vi ansee Vigtigheden af den

Forvisning, at Udgiverne aldrig have indladt sig her-

paa, og at man derfor stedse kan vide at have Ori-

ginalens Ord for sig uforandrede, for meget overveiende.

Med Hensyn til Retskrivningen have vi, for at den ikke

skulde blive altfor broget, og tildeels, for dem som vi

fortrinsviis maatte tage Hensyn til, uforstaaelig, fulgt

den Regel, at lempe den saa nær den nu sædvanlige

som muligt, dog med Bibeholdelse af saavel Ordfoi-

ningen, som alt hvad vi maatte ansee for virkelige

Former; hvorvidt vi heri maatte have truffet det Rig-

lige maae vi overlade til Kyndiges Bedømmelse. At

nogen Vaklen i Skrivemaaden herved er fremkommen

er uundgaaeligt. Med Hensyn til Sproget have vi fulgt

den Regel, at optage Bestemmelserne i Originalsproget,

dog er med Hensyn til de Anordninger, hvoraf en

officiel Oversættelse haves, dette udtrykkeligen be-

mærket.

Sluttelig maae vi udtale vor 'forbindtlige Tak for

den store Forekommenhed og velvillige Understøttelse,

hvormed Benyttelsen af det Materiale, som findes i de

offentlige Archiver, saavel her som i Island, er bleven

os lettet af vedkommende Embedsmænd. Ved denne

Understøttelse har Samlingen vundet uendelig meget,

baade i Fuldstændighed og Nciiagtighed.

Kjobenhavn, den 31. Marts 1853.

Udgiverne«



Islands ældste Tiendelov. vedtaget paa Aituinget 1096.

i Aaret 1096. — Almindelig bekjendt under Navnet Gizurar-

statuta eller Biskop Gizurs Tiende-Statut. Her aftrykt efter

Pergaments-Haandskrift i Kongens Bibliothek, Gamle kongel.

Saml. JNr. 1157 Fol. p. 180 ff. — Jfr. Jus eccles. vetus, udg.

al G. Thorkelin. Hafn. 1776. 8. c. xxxvi— XLiij. S. 140—163;

Grågås, ved Vilhjålmur Finsen, Kl). 1852. 8. Il, 205. - Hal-

dor Einarsen. Om Værdie -Beregning paa Landsviis og

Tiende-Ydelsen i Island. Kh. 1^33. 8. S. 61—84, med dansk

Overs. — Finni Johann. Hist. Ecc!. Island. I, 120-21. ~ Ta-

beller over Tiendens Beregning IiosF. Joh. anf. St. S. 128—130;

M. Stephensen, Handbék fyrir hvem nnnn, Leirarg. 1812.

8. S. 58—59. Sammes Commentatio de legibus, quæ jus Is-

landicum hodiernum efficiant, &c. Havn. 1819. 8. S. 89-90.

pk er libit var fra hingalburb vors herra JesuChristi

'M. xc ok vi velr, å xvi. åri biskupsdoms virbulegs herra

Gizorar Skålaholls biskups, var l)essi tumdargjorb logtekin

yfir all t Lslaud, bæbi af lærbum mounum ok leikmonuum,

sem hér fylgir

I. Um tiundargjald. — 1. J>at er mælt i logum

hér, at menu skulu ti'unda fé sitt allir å landi hér, log-

tiund. J>at er logli'und, al så mabr skal gcfa vi ålna

eyri å tveim misserum, ef hann å tfutigi fjår vj ålna

aura. Så mabr, er haun å x vi ålna aura fyrir utan fot

stø, hvers dags bum'ng, skuldlaust, så skal gefa åln vab-

oaåls eba ullar reyfi, J>at er vi gori hespu, eba lambgæru

;

— en så er xx aura å, så skal gefa tvær ålflif: en så

er å xl, så skal iij ålnir; — en så er å hålft hundrab:

så skal iiij ålnir; — så er åttatigu å, så skal v åluir; —

-

l

) denne Indledning er taget efter A. Magn. Nr. 347 Fol. Mbr.

1

*
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1096. så er å x tigu, så skal vj ålnir. — 2. J>at fé Jiarf- eigi

^
til ti'undar at telja, er åer er til gu&s-^akka lagi hvarz

}>at er til kirkna lagit e&a til brua, e&a til sælu skipa,

hvarz f>at fé er i londum e&a i lausum aurum. Prestar

l)urfu ok eigi at ti'uuda J>at fé, er })eir eigu i bokum ok

i messuklæfcum, ok J>at allt er J>eir hafa til gufcs tøonustu ;

.

ti'uuda skulu J>eir annat fé. — 3. Bus afleifar [)arf macr

eigi at ti'unda^um vår, ef macr heldr biii si'nu; ef hann

bregor J>vi\ eoa selr hann or J>vi, J>at skal hann U'unda.

— 4. Ef ma&r å goooro, ok ])arf eigi })at til tiundar at

telja; veldi er j)at, en eigi fé — 5, Bocndr allir skulu

tmnd gera, jjeir er Jringfararkaupi eigu at gegna, af fé

sinu skuldlausu
;

eigi skal dmogum fé ætla, })6 at hann

eigi minna fé, ef hann å x aura skuldlausa, ok skal hann

J)å
tmnd af gera hvarz hann er boandi eoa griomaor,

nema hann eigi J)å omaga, er hann skyli å verkum sinum

fram færa. -- 6. Rétt er at Jnirfamenn Jjeir allir J>iggi

tiund, er eigi skulu gjalda. — 7. Jamt skulu kouur gjalda
|

tiund sem karlår, — 8. Samkvåmur skulu menu eiga um
haust i hrepp hverjum, eigi fyrr en iiij vikur li fa sumars,

ok skipta tiundum. Skipt skal tiundum drottins dag enn

fyrsta i vetri. v menn skal til taka i hrepp hverjum at

skipta tiundum ok matgjofum ok sjå eioa at monnum,
J)å

er bazt Joikkja til fallnir, hvarz J»eir eru boendr eoa griomenn,
;

ok sækja menn um laga afbrigb. — Skyldr er hverr ma&r

til J)eirrar samkvåmu at fara, er hann å tiund at gera,

eoa få mann fyrir sik, J>ann er logskilum haltli npp fy ri

hann ok handsol sé at J)iggjandi. — Ef hann kemr eigi
j

sjålfr fyri miojan dag, ok engi af haus hcndi, l)å vcior

hann um J)at utlagr iij morkum, ok skal hann })å tiund

gjalda sem skipt veror å hond honum. — j>ar skal telja

fé manna, hve mikit fé hverr å; skal viroa lond ok lausa i

aura, ok skal J>at fé vir&a, er at log-fardogum var skuldlaust . j

— 9. Sjålfr skal hverr viroa fé sitt ok telja, en \yk er
[

hann hefir talit fé sitt ok virt,
t>å.

skal hann taka bok i

houd sév e&a kvoss^ ok nefna våtta: «at {>vi vætti» skal

hann kvcoa, «at ek vinn eib at bok, logeio, ok segi ek
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fjat gubi, at ek å svå fé sera ek hefi mi talit, eba minna». 1096.

— En ef han u vill eigi vinna eib, Jm er hann er beicldr,

])å verbr hann um J>at seler xn morkum; ])å er harm

beiddr er hann er bebinn. — Hans tala skal standa å

fénu sjål f

s

;
ok skal hann af J>yi gera tiund, nema hann

sveri fjorbungi minna en sé. Ef hann sverr fjdrbungi

minna en sé, }>å ver&r hann sekr um })at xu morkum, ok

skal hann svå mikla tiund gjalda sem samkvån)u(menu)

telja ok skipta å hond honum eiblaust. — 10. f>ar er

mabr hefir eib svarban, ok skal hann svå tiund af gora

sem hann hefir til svarit, uema fé hans jjverri eba vaxi x

tigum. Ef fé hans Jwerr x tigum J)aban fra, er hann hefir

til svarit, ok er honum rétt at fara lil samkvåmu, ok

telja fé si.tt ok vinna eib af, ok gera })ar tiund af er hann

sverr til. — Nii vex fé hans x tigum eba meira, J)å er •

honum rétt at fara til samkvåmu, ok segja til £css ok gera-

fcår tiund af. — Nu hyggja hreppsmenn at meirå hafi

vaxit fé hans en hann segi, eba hann vili ekki fra segja

{)6 at fé hans hafi vaxit x tigun\eba meira: J)å eigu sam-

kvåmumenn at gera honum orb, at hann komi til samkvåmu

ok vinni eib at fé siuu i an nat sinn. Ef hann vill eigi

vinna eibinn i annatsinu, \mv er samkvåmumenn yilja, J)å

verbr hann sekr um }>at xu morkum, ok er [)at eibfall,

ok skal hann svå mikla tiund gjalda sem samkvåmu-

meu!) telja, ok ]>eim gjalda sem J>eir ,råba a at kveba. —
11. f>ar er man ni verbr eibfall ok eigu hreppsmenn sok

l>å, hverr Jjøirra' '-.fyrst er vill. Sok J)eirri skal stefna af
logheimili J>ess er sottr er, ok telja hann sekjan um,

xu morkum, ok kvebja til heimilisbiia hans v å^ingi, ef

kvibr berr å hann eibfallit, ok skal domr dæma vi merkr

feeim er sotti, en abrar vi skulu fylgja annarri tiund.

II. Um t>urfamanna tiu nd. — 12. Hreppsmenn

t>eir, er eru til teknir, skulu skipta hvers manns tiund i

fjora stabi, nema minni sé en eyris tiund, enda er Jk) (J)å?)

rétt at hon hverfi i einn stab Fjdrbung einn ti'undar skal

gefa l)urfam6nnum innau hrepps, J>eim er til dmaga bjargar

tmrfu at hafa å J>eira misserum, ok skipta meb })eim, gefa

1*

%
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1096« t>eim meiri (meira?) er meiri cr l^orf. -13. Eigi å tiund or

hrepp at gefa nema samkvåmumenn ver&i å J>at sal tir, ok

i>ykki utanhrepps mounum meiri })6rf. — 14. j>at fé,

er gefa skal ]nirfam6nnum
,

}>at skal vera i vaåmålum,

efca i vararfeldum, e£>a i ullu, efca i gærumr efca i mat,

elba i kvikfé, 611 li nema i hrossum. j>at skal goldit vera

ok fram komit, J)eim mon num er vi& skulu taka, fy ri

Marteinsmessu. Ef })å er eigi fram komit, ok verbr J)at

tiundar hald, ok ver&r så sekr um })at vi morkum, er

gjalda skal. J>urfamabr så, er til handa er skipt, hano er

abili at sok J>eirri *, bæbi sækjandi ok seljandi. Så er

annarr abili, er til soknar er tekinn i hreppinum ok tiund

skipti til handa honum. Sok J>ei rri skal stefna at log-

heimili J)ess, er sotlr er, ok kvebja til bua v å Jringi, })å

er næstir bua stefnustobum. — 15. |>eim mauni er rett

at slefna heima at sin, er tiund skipti til handa Jwrfa-

mauni vta dag viku, er iiij vikur eru af sumri, ef eigi

er åbr fram komit. Rétt er at hann taki J)ann dag vib

vabmålum til handa Jmifamanni , ef hinn vill J)å hafa

goldit; era hann l)å skyldr at taka vib i obru fé, nema

hann vili, ef eigi kemr [>ann dag fram, ok skal så mabr,

er til soknar er tekinn, gånga lit i tun at sin, eba så

mabr er hann selr sok, ok nefna våtta at J>vi, at hann

er biiinn at taka vib tiund J)eirri, er hinn skjldi gjalda,

ok nefna hann, ok kveba å hve mikit féit er, ok hann

ser eugi J)ann, ergjaldi haldi upp fy ri hann. Hann skal

nefna våtta i annat sinn: aat Jm vetti», skal hann kveba,

«at (ek) stefni honum», ok nefna hann, «um })at, at hann

heldr tiund fyri honum«, ok nemna Jnirfamanninn , «ok

tel ek hann sekjan um J>at vi morkum, ok gjalda fjorb-

linginn tvennum gjoldum, svå sem biiar yirba J>ann hluta

er ogoldinn er, ef sumr cr goldinn; stéfni ek til gjalda

ok til utgongu um fé J>at» , ok kveba å hvar hann stefnir

til {rings ok stefnir logstefnu; hann skal kveba til bua v

å l)i'ngi, })aban fra er hann stefndi.

IH. Um biskups ti'und. 16. Auuan fjorfcung

tiundar skal hafa biskup, en {>at fé skal vera i vabmåluni
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eba i vararfeldum, eba i lambagærum, eba i gulli, eba 1096.

i *brendti silfri. J>ar er bisUup ferr nm fjor&iing, })å skal
v---~">'^*

hann scgja til at kirkju soknum i hrepp hverjum, hverr

vib J)eim fjdrbungi skal taka tiu nda r, er hann skal hafa.

J>ar e mæltr eindagi å le J)vi, er nienn skulu biskupi

gjalda, enu fimta dag viku er iiij vikur eru af sum ri
9

at

logheimili Jdcss manns er biskup baub um. Rrtt er f»6tt

fyrr sé goldit. Ef })å kemr eigi fram, J)å skal så, er

sækjandi er réttr, gånea ut i tun at sm, ok nefoa våtta

at J>vi, at liann er buiun vib fé J>vi at taka er hinn skyldi

gjalda, ok nefna hann, ok kveba å hve mikit fejt er, ok

hann ser eigi J)ann mann, er gjald inui af hendi. Honum

er J)ar rétt at stemna svå um )>euna fjdrbung ti'undar

sem um hinn, er fyrr var um tint. J>at er honum ok

rétt at stefna sibarr um ])at fé, at logbeimili })ess er

gjalda skal. j>css å hann ok kost at segja biskupi til,

ok låta hann heimla svå sem hann vil J

.

IV. Um kirkha ti und. — 17. Nu eru eptir

tveir fjdrbungar, {)at er hålf U'und hvers manns,

}>at skal leggja til kirkna ok til presta reibu , svå til

hverrar kirkju sem biskup skipar ti'undum til , ok reiba

}>eim manni i hond, er kirkju J>å varbveitir, er tiundinni

er til skipt. Hann ska' kaupa at presti tftir, svå sem

hann må vib komasf, ok få }}å Ip ti abra til kirkju Jrarptar,

er hafa J>arf , sem fé J^at vinnst til. Svå skulu menn

gjalda t/und af dllum bæjum i hérabi til kirkna, sem

biskup hefir boeit, hverigir sem å bdlstobum biia. —
18. Bdandi så, er å kirkjnbæ jDeim byr, er tiundinni er

til skip(t), hann er rettr hcimtaudi ok sækjandi ok seljandi

fceirrar sakar ef hann vill ; en ef hann vill eigi, J)å er

rettr abili peirrar sakar lærbr mabr, så er kirkjunni l)jduar,

så er til kirkju t)urp!ar vill féit hafa. — 19. Fjdrbung

tiondar, J)ann er til presta reibu skal leggja, hann skal

gjalda i vabmålum, eba i vararfeldum, eba i lambagærum,

eba i gulli eba i brendu silfri. — 20. En ])annlut tiundar,

er til kirkju furptar skal leggja, J>ann skal gjalda i vaxi

eba i vibi, eba i reykelsi, eba i tjdru, eba i léreptum
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1096. nyjuro, })eim er hæf sé til kiikju bunabar, svå sem getr

at kaupa meb vabmålura i J>vi hérafci. Rett er J>6tt

vabmål ein sé goldin. — 21. j>at fe skal goldit it si'b-

arsta cun v. dag viku, er iiij vikur eru af sumri ; en

ef eigi kemr f>a fram, joå skal så, er heimtandi er, stefna

"pann dag i tiini å kirkjubæ Joeim, er ti'und å til at hverfa,

ok sækja svå sem um abra ti'und Hann skal slefna sinni

stefnu ura hvårn fjorbunginn, ok Jåta (varba) vi mérkr i

hvårumtveggja stab haldit. Kostr er ok at stefna einai stefnu

um båba fjorbunga, ok fyJgja J)å ein åJog, Jbvi at einn

er abili at båbum. — 22. Rétt er at stefna hciman til

vårjmiga um tfundarmål, ef J>eif eru samjringa, ok sækja

l>ar i dom, ef hinh er Joar, er sottr (er), pi er rétt um

,
biskups fjorbung at sækja, "pott så se eigi ]?ar, er* sottr

er. Ef lyst er å Joi'ngi, ]oå skal kveba til beimilis biia v,

J>ess er sottr er

V. Um ti'u ud. — 23. Ef mabr hefir omaga eyri

at varbveita, joann er hann hefir voxtu af, ok skal hann

jpaun luta vaxlarins ti'unda er undir hann berr, sem jpal

fe er hann åtti åbr. — 24. Islenzkir menn allir skulu

ti'unda fé sitt, en um litlenda menn, ef joeir koma ut

hingat, ok erat^eim skylt at ti'unda hér fé sitt, åbr joeir

hafa hér verit iij vetr samfast, nema Jjeir geri bii fyrr,

en Jpat vår skulu J>eir gera ti'und, er joeir gera bii, ok

]pau misseri eptir. En ef orir landar fara héban, ok eigu

fé eptir, ok skal mabr gjalda ti'und af, er at varbveita

hefir féit; ^n um J^at fé, er hann hefir å brott meb ser,

ok erat hann skyldr at gjalda hér ti'und af J>vi J)6tt hann

sé alllengi å brott. En ef hann kemr lit hingat,
J)å"

skal

hann gjalda hér ti'und af J>vi fé, er hann hefir lit meb sér

cnn' næsta vetr eptir, er hann hefir ut komit åbr um
sumarit, J>6tt hann sé i Gorbum aiistr. Ef mabv kemr ut

hingat , ok hefir vaxit fé hans eba J)orrir, eba hann hefir

.eigi eiba fyrr at unnit, ok er hann skyldr at vinna eib

at fé sintr, ef menn vilja beiba hann, — 25. Ef hju eigu

fé samau, ok skal karlmabr vinna eib fyri fé J>eirra beggja.

Ef karlmabr ok kona eigu fé saman, ])6lt Jpau sé eigi
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hjdna, ok skal karlmafcr vinna far ei£> Ef karlar eigu 1096.

fé saman, ok er rétt fdlt annarr vinni far e\t. Ef J»eir
—

nieiast vi&, ok vi 1 1 bvårgi vinna, ok er sok vib hvårn-

tveggja. Så skal eib vinna fy ri fé hvert, er logrå&andi er

fjårins, — 26. Ef vdxtu berr undir mann af fess manns

fé, er erlendis er, ok skal hann fat fé svå ti'unda, sem

voxt berr undir hann af dmaga eyri. — 27. |>ar skal

ma&r ti'und gjalda i feim hrepp, sem hann å logheimili

fau missen, hvårgi ér fé er. — 28. Rétt er at sættast å

ti'undarmål, mefcan eigi er stefnt um; fd er rétt at sættast

å, fdtt stefnt sé um, ok skal eigi meira nifcr falla ålaganna

en helmi'ngrinn. Ef maSr tekr minni salt en iij mafka,

ok varbar honum iij marka sekb, ok å så sok er vill. —
29. Ef ti'und gelzt eigi heima i hérabi , enda er eigi

stefnt um, få er rétt at lysa et uæsta sumar ep4ir å

alfi'ngi, at Jdgbergi. Ihnanhrepps menn eigu at lysa

fdstudag ok fvåttdag um ti'undarmål, ok feir menn er af

feim taka; ef hreppsmenn hafa eigi lyst fyri helgina,

få er rétt eptir helgina hverjum at lysa er vill, til fess

er ddmar fara ut. Så er lysa vill um ti'und, hann skal

gånga til logbergs ok nefna ser vålta : «at fvi vætli«, skal

hann kvefia, «at (ek) lysi sok å hendr honum« ok nefnabann,

«um fat, at hann hafi haldit feim fjdr&iingi ti'undar», ok

kvteia å tivérr så er, «lel ek hann sekjan um fat vi mork-

um, ok gjalda fanu lula, er dgoldinn er, tvennum gjoldum,

sem buar virfta« , ok kvc&a å hvar hann lysir<til doms;

«lysi ek Idglysingu». — 30. far er mafcr lysir um ti'undar-

niål
, far skal hann-kve&ja til bua v å fingi, fess er

sottr er; en far er macr stefnir heiman um tiundarmål,

far skal hann kvefca til v bua å fingi, få er næ*tir eru

stefnusta&num. Engi er hrufcning til um få bua, nema

at leifcar-lengfc. — 31. Eigi skal spell meta å ti'undar-

målum, ef rétt er hoffcufc sokin. — 32. Ef raafcr lekr

gagnsdk upp i gegn tiundarmåli , ok å eigi at meta få
sok, nema hon sé fjorbaugs sok eta meiri ; meta skal ef

tiundarsok er. — 33. J>vi at eins er rétt at lysa å fingi

ok sækja et sama sumar um ti'undarmål, ef så er å fingi,
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1096. er sdttr er; ]ad erréttat sækja um biskups fjdrbung, J^<5t

t

ŵ m̂
gå sé eigi å Jringi er sdl.tr (er). — 34. Eigi skal tnindarsok

fyruast, heldr en oriuur fésok eba fjårheimt/ng; ef hann

geldr eigi en fyrstu missen, })å er hann étti at gjalda,

})å skal stefna at loglieimili })ess er sdttr er, eba lysa å

t>ingi. — 35. par er mabr stefnir hejma at sin, })å iiij

vikur eru af sumri, nm tumdarmål, ok å ddmr at dæma

at gjalda i \>e\m stabmum sama xiiij ndltum eplir våpna-

tafc innstæbann, ok vi merkr ålaga, ok skal [jcim dæma

iij merkr er sækir, ec aSrar iij skulu fylgja J)eim fjdrb-

lingi tiundar, sem um er stefnt. — 36. Eu ef slefnt er

at loglieimili }>ess er sdtlr er, ok skal J)ar J>å dænia at

gjalda innstæba ok åldg, xiiij ndttnm eptir våpnatak. —
37. En ef lyst er å Jwngi um tumdarmål, ok å ddmr -at

dæma iunstæoa ok alog at loglieimili fess er sdttr er, xiiij

ndttum eptir våpnatak. — 38 En um féyiti oli, J)au er

hér fylgja, ok ullegoir, J)ar skal dæma vi ålna aura. —
39. Of alla tiund, J)å er minni er skiptingartiund, at

hon skal hverfa meo Jmrfa (manna) tiund å haust, nema

biskupar vili einkum til kirkna leggja låta.

VI. Um tiundamål. — 40. Biskup skal råba, til

hverrar kirkju skal leggja tiund af hverjum bæ, ok skal

J)at haldast meban enn sami biskup ræbr fyri. j>at skal

rétt, ef biskup leyfir at J>ar sé kirkja gdr er eigi er åbr,

at hann leggi til ^eirrar kirkju tiund af J)eim bæ, J^dtt

hann liggi til annarrar kirkju åbr. Heimilt å biskup at

taka tiund fra kirkjum, J)dtl hann hafi til lagbar (lagba?),

ef }>ær eru verr varbveittar en mælt or. Nu hefir biskup ekki

um rætt, ok lætr vera sem åbr var, ok er honum rétt,

£ar er hann vill, at skipta å annan veg ok skipta eigi

optarr en um sinn. — 41. Hverr mabr* skal eiba vinna

at fé si'nu, ok er skyldr til J)ess l>å er hann er xvi vetra

gamall, enda skulu allir eib vinna å hverjum iij vetrum.

Gribraenn skulu eib vinna fyri bdanda, eba sj ål feldismen n.

Fyrir {>eim bdanda er rétt at . J>eir vinni eib, er J>eim

monnum Jjykkir })at fullt, er til eru teknir at sjå eiba at

monuum i hrepp hverjum ; eru bdendr skyldir at segja til
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ti'undar fceirfa å samkvårou. — 42. J>ar skal mabr gjalda 1096.

vårliund sem skipt er å baust ti'und haus; en ef {)at er""—T"^

hvergi,
J)å

skal J>ar gjalda sem hann er Marteins messu

vislfastr.

Berg|)6rs-stattita. Den saakaldte Bergthors- 1117.

Statut. Om Reglerne for Taxering af Jorder
s ^

og deres Herligheder i Island. Udgives foratvære

en Lov, vedtaget paa Althinget i Aaret 1117 under Lovsige-

nianden Bergjior Rafnsons Beshrelse, men er i Virkeligheden

ikke ældre end fra 17de Aarhundrede, skjondt flere have troet

og maaskee endnu troe paa dens Ægthed. — Udg. med

Oversættelse af Haldor Einarsen i hans anf. Skrift: om Værdie-

beregning og Tiende o. s. v. S. 165—175.

Kristmréttr Jorlåks ok Ketils. Vedtagen som 1123.

Lov paa Althinget i Aaret 1123; Udg. af 'I horkelin : Jus eccle-

siasticum vetus, sive Tliorlaco-Ketillianum. Havniæ & Lip-

siæ 1776. 8. med lat. Oversættelse. — Paa ny med dansk

Oversættelse, som forste Afsnit af Graagaasen, ved Vilhjålmur

Finsen. Khavn 1852. 8. Uddrag.

[Oin Tiende til Kirken, jfr. Thorkel. Udg. cap. ix. S.

44—46; Finsens Grågås, S. 14—15, Overs. S 13— 14.
J

:

pångat skal leggja hverr logtiuud sina hålfa til

J)eirrar kirkju sem biskup kvebr at, ok skal biskup skipta

J)vi hérabi til Jjess, at af hverjungi bæ 1 il hverrar kirkju

hverr skal gjalda liund sina, hvergi er å landi byr. Så

er ti'und skal inua af hondum, hann skal gjalda {)ar i

tuni fyrir karldurum å kirkjubænum enn v. dag vi ku,

er iiij vi kur eru af sum ri; hann skal gjalda J>at fé

i vabmålum, eba vararfeldum, eba i gulli, eba

i b rend u si I fri. Hann skal gjalda bålfan })ann hlut,

ef hann vill, er hann geldr pångat — J>at er fjorbiingr

ti'undar hans allrar — })ann skal hann gialda, ef houum

tikkir f>at belra, i vaxi, eba vi bi, eba tjoru. Kost

& hann af gjalda a 11 1 i vabmålum ef hann vill. Ef

eigi kemr fé fjat fram, svå sem mælt er, ok er \)c\m

roanni rétt, er kirkju varbveitir, at nefna våtta at, at fé
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1123. J>at kemr eigi fram, ok stefna J>ar um i fuiii heiraa fyrir

karldu rum at sin nm tiundarhald, ok lelja hinn sekjan

um vi moikum, ok gjalda }>nnn hint ti'undar, er cptir

stdb, tvennum gjoldum, sem biiar vii&u Ilonum er rétt

at stefna sioai stefnu um livårn fjorcungiun, enda er rétt

at stefna einni stefnu ura båca fjoroungana, af J>vi al

einn er abili at båoum, ok heimta sem aora ti'und.

[Om Bispetiende, jfr. Thorkel. Udg. cap. xiv. S. 64;

Finsens Grågås S. 19—20, Overs. S. 18—19.]:

— —
- ^Biskup skal til J>ess låta segja i héraoi hverju,

at kirkju sokn, hverjum i hond skal inna fé })at, er menn

skulu gjalda biskupi. Hverr mabr er skyldr at låta

J>ångat koma fjdrciing ti'undar si'nnar, til J^ess biianda er

biskup kvebr å. j>ar verbr gjaldagi å J>vi fé inn v. dag

viku, er iiij vikur eru afsumri. Ef eigi kemr fram féit

svå sem mælt er, ok er ])eim manni rétt, er biskup befir

um booit, at nel'ua våtta at, at eigi ferr gjald fram;

honum er rétt at stefna J)ar um og heimta. som aora

ti'und, enda er rétt at hann lysi til fjårius å J)ingi, ok

eru en somu vibrlog. £ar er mabr skal gjalda tiuud

biskupi, hann skal gjalda i gul] i eba i brendu sil fri, eba

i vabmålum, eba i vararfeldum. ,

[Almindelige Bestemmelser, efter Thorkel. Udg. c.

L. S. 174]: Svå er mælt i logum, at mabr skal J)ar

gjalda alla ti'und si'na sem liarm er i vist um haustib,

{)å er skipt er ti'undum; en ef \mr er engi samkvåma i

})eim repp, sem hann er vistfastr, til J>ess at skipta ti'undum

manna, })å skal hverr gjalda -J>ar ti'und sem haun er vist-

fastr um Marteinsmessu, ok skal så mabr jafuan gjalda

ti'und af fénu sem logråbaudi er fjårins.

') Flere af de gamle llaandskrilter indskyde folgendo mærke-

lige Bestemmelse: «Ef hiskup synjar f>ess som hann er

skyldr til at logum, ok megu [>eir halda ti'undum hans å

moti», Thorkel. S 62.

s
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Den ældste Forenings- Akt mellem Island 1262.

Og Norge. Vedtagen paa Althinget Aar 1262. Almindelig
v~-~^

bekjendt under Navn af <«Gamli Sattmali«. Her aftrykt efter

Pergaments-Haandskrift i Arne Magnussons Samling Nr. 175 A.

i 4to. — Udg. for i Forening med den islandske Lovbog Jons-

bék 1578-80, 1707 og 1709. S. 473—74, og i Norges gamle

Love 1, 400-61 ; — Latinsk Overs, i Crymogæa S. 107.

Torfæi Hist. Korveg. IV, 334. Finni Joh.. Hist. Eccl. Isl. I,

38t —' 2, Dansk Oversætt. i Bilagene til «Den islandske Lov

Jonsbogen«. Khavn. 1763. 8. S. 376— 378 (feilfuld), ogi Kriegers

"Grundlag for Forelæsninger over den danske Privatrets al-

mindelige Deel«, Khavn 1849-50. 8. S. 120-121.

I nafni fobur ok sonar ok heilags anda var J>etta

.

jåtab ok samtyk t af ollum almuga å Islandi meb lofataki

:

Vér bjobum virbulegum herra Håkoni konungi hinum

koronaba vora J>j6nustu
9

iindfr ])å gran laganna sem

sam^ykt er m i I ) i kouungddmsins ok ^egoanna, er landit

byggj 9 - — i fyrstu grein, at ver viljum gjalda konungi

skalt ok l)fngfararkaiip, sem logbok våtlar, ok alla J)egn-

skyldu, svo frarat sem haldit er vib oss l>at moti var

jåtab skattinum: — I fyrstu, at utanstefm'ngar skyldum

vér engnr hafa, utan J>eir menn sem dæmdir verba af

vorum moonum å aljringi burt af landinu. *~ Item, at

islenzkir sé logmenn ok syslumenn hér å landinu, af

t>eirra æft sem at fornu hafa goborcin upp gefit, — Item,

at sex hafskip gåpgi til landsins å hverju åri forfallalaust.

— Erfoir skulu upp gefast fyrir l'slenzkum monnum i

Noregi, hversu leugi sem stabit hafa, })egar er réttir årfar

koma til; ebr $eijrra umbobsmabr. — Landaurar skulu ok

upp gefast.— Item skulu slikan rétt islenzkir menn hafa

i Noregi, sem J>eir hafa beztan haft. — Item at konungr

låti oss nå fribi ok l'slenzkum logum, eptir Jdvi' sem logbok

vor våtlar, ok hann heflr bob.it i sinum bréfum, sem gub

gefr honum fra mast. vit til — Hem jall viljum vér hafa

yfir oss, mcban hann heldr triinab vib vor en frib vib oss.

Ilalda skulum vér ok vorir arfar all an triinab vib

ybr, mcban J>ér ok ybrir arfar haldit triinab vib oss ok

m
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1262. pessar såttargjorfeir fyrskrifnfear, en lausir ef rofin verfer

a f yfevarri ålfu at bezlu manna yfirsyn.
^

1275. Kristinréttr Arnå biskups. Vedtagen som Lov

^T^-" paa Althinget 1275. Bekræftet af Kong Magnus Eiriksson 1356,

jfr. AabentBrev 13. April 1565, Reskr. 19. Febr. 1734. — Udg.

af Thorkelin (Jus ecclesiasticum novum s. Arnæanum. Hafniæ

1777. 8. med latinsk Oversættelse). Uddrag.

[Om Tiende. Efter Pergaments-Haandskrift i Arne

Magn. Saml. Nr. 350 Fol., skreven 1363. — Jfr Thorkel.

Udg. Cap. xiv-xv. S. 80—102.]:

Hér segir hversu menn skulu fé st'tt tiunda at logum.

Å dogum virfeuligs herra Gizurar biskups i Skåla-

holti var J>essi tiundargerfe almennilega logtekin å Islandi,

al så mafer, sem hann å liu hunclrufe ålna skuldlaust,

grcifei tolf ålnar å hverju åri. A hann ineira fe efer

rainua i landi efer lausum eyri, J)å gerist J>ar fiund af

eptir fjårmegni, mefe slikri grein scm hér segir:

Så mafer sem hann å tin sex ålna aura skuldlausa,

fyvir utan lwersdaglegan buuing, skal greifea alin vaferoåls,

— en så mafer, sem hann . å xx aura skuldlaust, skal

greifea tvær ålnar. — så sem å xl aura, skal greifea iij

ålnar. — en så sem å Ix aura, skal iv ålnar. — en så

sem Ixxx aura (å), skal v ålnar. — så sem å Ixxxxx,

greifei vi ålnar. — ok å hverjum fimm hundrafeum skal

aukast tiundin sex ålnum, utan })å luli sem eigi skyldast

tiundargerfe af ok hér skyrir:

v Prestar eru ok eigi skyldir at tiunda J>at fé, sem J>eir

eiga i heigum bokum efer messuklæfeum, ok J)al allt, sem

£eir hafa til gufestøonustu ; tiunda skulu Jjeir annat fé.

En ef J>eir menn eru i Noregi, efer oferum Jondum,

sem eignir eigu å Islandi, J)å skal ^ar tiund af gerast,

gufei ok heilagri kirkju ok hennar tøonustumonnum, sem

eignin liggr, hvårt sem greifeir så, sem jorfe å, efer hinn,

sem å byr, efer så sem hann byfer um, en å Jjeim er

loglig heimta, sem å jorfeu byr.

Bu£ afleifar er eigi skylt at tiunda um vår, ef hann
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heldr bui sinu; en ef hann bregfcr bui efcr selr or bui, 1275.

på skal hann pat tiunda.

Bændr allir skulu timid gcra, J>eir sem pingfarar-

kaupi eigu at gegna, af fe sinu skuldlausu. Eigi skal

omogum fé ætla, po at hann eigi fram at færa. En pdtt

hann hafi minna fé, ef hann å x aura skuldlausa, på

skal hann tiund af gera, hvårt sera hann er gribmabr ebr

bondi, nema hann eigi omaga pann, sem hann verbr å

verkum siuum fram at færa.

Helt er, at fåtækir menn allir piggi ti'und, jjeir sem

eigi gera.

Svå skulu konur tiunda fe si tt sem karlar.

Samkvåmur skulu menn eiga nm haust i rcpp hverjum,

eigi fyr en iiij vikur eru til yetrar , at skipta tiundum.

Skipt skal tiundum drottinsdag hinn fyrsta i vetri. Fimm
menn skal taka til i repp hverjum at skipta tiundum ok

matgjofum meb fålækum monniim. ok sjå eiba at morjnum,

på sem bezt pikkja til fallnir, hvårt sem eru bændr ebr

gribmenn. Skyldr er hverr mabr til peirrar samkvåmu at

fara, så sem tiund å at gera, ebr fåannau mann fyrirsik,

t>ann er logskilum haldi upp fyrir hann ok handsol sé at

l^iggjandi ; en ef hann kemr eigi sjålfr fyrir mibjan dag

forfallalaust, ok enginn af hans hendi, på er hann sekr

um Y>at prim aurum, ok skal hann po på tiuud gjalda,

sem skipt \erbr å hond honum. f>ar skal telja fé manna,

hversu mikit hverr å i Jaudi ok lausum eyri, pat sem at

farddgum var skuldlaust. Sjålfr skal hverr telja sitt fé.

ok lata virba två skilrika bændr, e&r fléiri
;

' en å sam-

kvåmu skal hann taka i hond ser gubspjallabok,. ebr kross

vigban, ok nefna våtta två ebr fleiri : al pat vælti, at ck

vinn eib at bok, ok segi ek pat gubi, at ek å svå fé

sem nu hefir ek talt, ebr minna*. En så er eigi vill

eib vinna at fé sinu, på er hann er réttlega beiddr, på
verbr hann sekr um pat prim morkum ; en så sem sver

fjortuogi minna en sé, på sekist hann tolf morkum, ok

skal hann po svå mikla u'und gera, sem samkvåmumenn
skipta å hendr honum eiblaust. — Ef te manns pverr
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1275. fcafcan i fra, sem hanu hefir svarit til,
J)å er honum rétt

at fara til samkvåmu ok telja fé silt, ok
.
yinua ^ei& at,

ok gera svå tiund af. — Nii vex fé manns ti'u tigum

aura ébr meira , er han o skyldr at segja til J>ess å

samkvåmu ok gera tiund af.

Hér segir hversu tiunda skal umaga eyri.

Ef ma&r hefir umaga eyri al var&veita, l)annerhanu

tekr voxtu af, ok skal hanu J>at fé al 1 1 tiunda, svå sem

hann ætti sjålfr. — En ef utlendir racnn koma ut hingat,

J)å er [jeim eigl skylt at tiunda fé sitt å&r J>eir hafa hér

verit }>rjå vetr i samt, nema ]aeir geri fyrr bu; en }>at

vår sku lu |>eir liund gera, sem peir gera bu, ok Joan

misseri eptir. — Nu ef vårir landsmenn fara he&an, ok

eigu fé eptir.
J>å

skal så ma&r gjora tiund af {>vi fé,

sem fjårvar&veizlu hans heflr, eu eigi er hann skyldr at

gera tiund hér af |>vi, sem hanu hefir brott meb ser;

en ef hann kemr aptr,
J)å skal hann gjalda hinn næsta

vetr eptir tiund af j?vi fé, sem hanu hefir ut haft meb ser

å&r um sumarit, \)6[i haun eigi gar&a e&r eiguir ulan-

lands. Ef vaxit hefir fé manns e&r J>orrit i ulanferft, J>a

•er hann skyldr at vinna ei& at fjåreigu sinni, ef hann er

beiddr at logum.

Ef hju eigu fé saman, \A skal karlmabr vinna eib

fyrir fé Jjeirra beggja: Ef kai lma&r ok kona eigu fé saman,

J)6tt ])au sé eigi hjona, J)å
skal karlmabr vinna ^ar eib

fyri. Ef karlår eigu fé saman, ok er rétt }do at aunarr

vinni J>ar eit) at; en ef J>eir metast vi&, ok vill hvårgi

sverja, J)å er vi& hvårnlveggja sokin. Så skal eib vinna

fyrir fé hverju, sem ldgrå&andi er fjårins,

|>ar skal ma&r vårtiund gjalda, sem hann å Jog-

heimili j)au misseri, J)å sem skipt er U'undura å hauslib;

en ef eigi er skipt, })å skal hann ftar gjalda alla tiund,

sem hann er heimilisfastr Martcinsmessu.

Nii ef ma&r sitr svå tolf månu&i, at hann geldr eigi

biskups tiund sioa rétta, så sem gera å, J)å er hann sekr

um J>at J>rim morkum vi& biskup; en ef hann sitr svå

a&ra tolf månubi, at hann gerir eigi tiund sina rétta, ])å

>
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er hann sekr sex monkum vib biskup. En ef hann sitr 1275.

svå bijå vetr, at hann geldr eigi liund si'na rétta, ])å

hefir hann fyrir gert londum ok lausum eyri, ok olln

})vi sem hann å, ok å hålft koniingr en hal ft biskup.

En ef mabr gerir af sumu, en eigi af sumu, })å å hann

J»at sera tiundat er, en svå mildt uppnæmt koniingi ok

bisknpi, sem eigi er tmndab. — Sh'ka sokn ok ålog å

hverr å si'num fjorbungi liundar, sera biskup, hverjum

luta ti'undar sera haldit er, £ar tii er å J>ribj a åri feilr

undir koming ok biskup.

Tiupd skal svå skip ta: at biskup skal hafa

fjorbung ok fåtækir menn fjorbung, prestr

fjorbung, kirkja fjorbung. |>ann fjorbung tiundar,

sem biskup å at laka, skal greiba i vabmålum ebr

vararfeldum, lambagærum, gu 11 i ebr brendn
sil fri. Eindagi er mæltr å J>vi fé, er menn skulu

biskupi greiba i tuind: hinn fimta dag viku er

fjorår vi kur eriv af sumri, at logheimili J)ess

manus, er biskup baub um at taka vib fe J)vi, ebr })ar

sem J)eir urbu åsåttir ; rett er })6 at fyrri se greidt. — ,

Vita skal biskup låta, ebr J)eir menu sera fyrir eru biskups-

stolum, jafnan er J>eir skipta um \k menn, er vib taka

biskups timidnm.

Hreppstjorar skulu skipta å sarakvåmu um haust

fjorbiingi ti'undar meb J)urfam6nnum innan hrepps, Joeira

sem' til oraaga' bjargar J)urfu at hafa å ))eim misserum;

gefa l)eim meira sem meiri er J^orf. — Eigi å tumd or

hrepp at skipta,. nema hreppstjornarmenn verbi å ]pat

såttir, ok l>ikki utanhreppsmonnum meiri ^orf.

J>at fé, er })urfamenn skulu hafa, skal gre;ba i vab-

målum ebr vararfeldum, i ullu ebr gærum,
mat ebr kvlk'fe , nema ross skal eigi greiba. f>at skal

goldit J)eim er hafa skulu eigi seinna en at Mart-

einsmessu; en ef eigi er }m fram komit, verbr J>at

^undarhald. — En J>eir, s m fåtækra manna tiundum skipta,

skulu heimta Jpeirra lut, ok hafa helrmng ålaga, — 011

su Uund, sem minni er en eyris tiund, skal hverfa tii
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1275. fåtækra manna, nema biskup vili 4iana heldr til kirkna

^^^"leggja, ok synist honum J>at naubsynlegra.
|

J)ångat skal hverr mabr leggja kirkjuthind sina, sem

biskup kvebr å, ok skal hann skipta hérabi til J)ess, til

hvcrrar kirkju hverr mabr skal gjalda ti'und sina. —
Heimilt å biskup at taka ti'und fra kirkjum, ef hann vi11,

{)6 at hann hafi til lagt åbr, ef t>ær cm verr varbveittar

en mælt er. — Så sem kirkjuU'und ok preststi'und skal af

hondum inna, hann skal gjalda j)ari tuni, fyrir karldurum

å kirkjubænum hin o fimta dag viku, J)å er fjorår

vi kur er u af sum ri. Hann skal gjalda ]pat fe i vab-

målum ebr vararfeldum, i gulli ebr brendu

silfri; gjaldi k i rkj u- fj 6 r bu n g , ef honum h'kar,

i vibi ebr vaxi, i tjoru ebr reykelsi, ebr i lér-

eptumgdbura, svå sem fær at kaupa meb vabmålum

i J>vi herabi ; kost å hann at gjalda allt i vabmålum,

|>ar sem mabr leggr fé til kirkju, hvårt sem Jjat er

i londum ebr lausum aurum, ebr bufé, {)å skal så mabr

sem kirkju varbveitir låta J>at rita allt i måldaga kirkju

Jjeirrar. Hann skal låta lesa upp allan Jpann måldaga

hvern kirkjumessu-dag fyrir li'ba sdknar-monnum. En ef

kirkjan er uvigb, })å sé J)6 lyst å hverjum tdlf månubum,

J)å er flestir sækja J>åugat ti'bir. — Hverr så mabr, sem

gjalda å ålnar ti'und ebr meiri, er skyldr at greiba å

hverjum tolf månubum tvo aura vax, heilagri

kirkju til lysingar, |>eirri sem biskup kvebr å, ebr
J)å

lausn sem vaxit geldr i })eirn sveit eptir skynsamra manna

domi ok yfirsyn. En ef dlærbir menn taka lysistoll ok

ti'und, kirkju fjorbung og prcsts fjorbung, })å skulu J>oir
,

luka presti ti'bakaup fyrir hans fjorbung, en kaupa kirkju

nokkura sæmilega luti web hennar fjorbungi, svå sem fé

. J)at vin nst til, nema kirkja J)urfi dbruvi's ser til uppheldis.

Rétt er, at biskup skipi hennar fjorbungi til prests offrs,

ef honum J)ikkir naubsyn til standa. — Ekki bænahus

skal ti'uudir taka, f>at sera eigi er kirkjuvigsla å.
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Kong Erik Magnussons Retterbod, angaaende
nogle Ændringer i den islandske Lov Jdnsbdk.
Tunsberg 15. J„lj 1294. Denne Retterbod er trykt
i Thorkelins Diplomatår. Arna Magn. II, 151-155, og findes
hist og her indskudt i Jonshogens Text, tildeels uden Bemærk-
ninger. Den er her aftrykt efter Pergaments-Haandskrift i

Arne Magnussons Samling Nr. 127. 4to ogNr. 346. Fol. Den
henfores af Nogle til 1293, men vi antage dette for Feilskrift
C«J af iu) g regne efter Regjeringsaaret.

Eirikr Magnus meo gufcs miskunn Noregs konungr,
son Magnusar konungs, sendir ollura monnum å Islandi
kvebju gubs ok sina.

porlåkr logma&r kom til vår ok tæ&i oss bænarstao
yfcara ura ndkkura Iuli, })å sem pér beiddust at til skyldi
leggjast bokar yoarrar e&a or takast; svå syodi hann oss
°k ba luti, sem hann beiddist af yfcarri hålfu, ok honum
ok beim fleirum go&um monnum, sem å islandi eru ok
bå voru hjå oss, j)ikkja yor liar&la nytsamligir vera; ok
af bvi, at ver viljum jamgjarna sjå yfcra nau&sun, bo at
j>er séb i fjarska, um bå luti sem bér beiddust skynsam-
'ga, sem beirra begna vårra sem nær oss bua, bå gjorum
ver ybr kunnigt, at vér sambykkjum bessary&rar bcioslur
a| lar, sem hér fylgja.

1 Mé& handsdlum skal jarbir byggja oksvåiborgan
ganga. - 2. Svå skal leiguli&i hjdn hafa, at hann fåi
»nmt cngjar allar, el I a bæti hann landsdrottni ska&a bann
a an, sem menn me(a a(^ ^m af ^. utan ^
P

°Bruv,ss
- - 3. Um kaldakol forfallalaust bat sem

temæu er eptir, utaa kvikfé)
j,a ejgnast sa er j6r&

- _
er han

0ltfæ, '

Slu

.

,a&fl: tvfgildi fyri )>at sem eptir er, på
ann lerr af j6r&u

, bann kostna& sem så barf til blott-

ers unnar er til kom jar&an _ 5 . FaU ska&ab6t ska ,

gmoast fyri beit toou akra e&a engja, bo at eigi sé log-

1294.

15. Juli.

§ jfr- Jonsb. Kaupab. c . 23. - § 2. jfr. Landsl. b. c. 5. -
> 3. Jfr Landsl b. c. 9. - § 4. jfr. Landsl. b. c. 8. - $ 5.
Jtr. Landsl. b. c. 31.



18 Ændringek i Jonsbogen.

1294. garbr um, landnåmslaust fyri J)eirra manna fé, er beit

15. Juli. eigu i orskotshelgi, en ella fullt landnåm meb. Skyl t er
_ i »

at fyafa loggarb, hvårt sem hlabit er korni eba tobu. —
6. Um geldfjår rekstr å vår til afréltar, ok fjallgongur

å haustum, hvern tiraa vera skal,- gjori eptir }m sem
#

reppstjornarmenn gjora råb fyri, ok hverju bygbarlagi

hæfir, })vi at {>at heyrir eigi einn veg ollum til, ellar

svari så stikvi sekt sem logbok våttar, er eigi gjorir svå.

— 7. En um al 1 1 kvikfé, J>at sem goldit er eba gefit,. utan

ross, eignist så er mark å, ef eigi er af brugbit innan

hålfs månabar, er hann bannabi logliga meb vitnum. —
8. Ef mabr leggr sitt mark å fé annars manns meb leynd,

ok villir svå heimildir at, J)å er hann J>j6fr, ef svå mikit

er at
tøj
dfsok uemr. — 9.

| Nii kemr engi eptir fé J)vi

fyri mibjan vetr, er bohdi veit eigi hverr å, ok heflr

J>ar verit hålfan manub si'ban sagt var til?] })å er rétt å

fyrstu viku tøorra at låta virba fé })at vi granaa sina;

J)cir skulu svå virba sem \>eim f> ikki r J>å vert er J>e1.r

virba. — 10. Slanda skal logleiga eptir bok, at vi skyu-

samir meuu meti hvårt så er leigbi heiir lil fobr eba srajor,

ok ef eigi er til, gjaldi jafnvir&ao anuan mat, ef hann

Jjarf eigi iiti at kaupa, ella leysi xu ålnum vabmåls. —
11. Nii krefr mabr manu fjår sins i réttan gjalddaga, Jdcss

er vitni veit eba vib er geogit; ]iå er vel ef hann geldr,

ella stefni houum heim å xiiij oatta fresti, ok kréfl Jmr

enn fjår sins. Nii hann eigi greiba, })å stefni honum

})i'ng ok krefi })ar enn skuldar sinnar. Nii vil I hann eigi

greiba, J)å sekist hann ij aurum fyri krofu liverja. En

J)abau af J)i'oginu skal sækjandi nefna svå raarga menn,

sem hann J>ikkist }nirfa, ok fari sibau eptir bok. —
12. Ef verkmabr liggr iij nottum lengr um heyannir, en

hålfan manub utan heyannir, meti skynsamir menn hvert

§ 6. jfr. Landsl. b. c. 46. — § 7. jfr. Landsl. b. c.

48 S. 2pi (uden Bemærkn. i Udg.). - § 8. jfr. Landsl. b. c.

48. — § 9. jfr. Landsl. b. c. 50.— § 10. jfr.Kaupab. c. 15. —
§ 11. jfr. Kaupab. cap. 3. -r- § 12. jfr. Kaupab. cap. 25.
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leigufall er. —> 13. Su klausa er or tekin bokiuni, er 1294

fyriby^r at hafa dilkfé. — 14. ok Joat kapi'tulum, er fyri- *5- Juli.

bybr at J)eir menn reisi biinat er miuna fé'eigu en til

v hundraba. — 15. Nu ferr mabr å veg meb rossi, ok

})6 at J)eir sé iij, ok stendr hey nær gotu en bær eigi

alluær, })å taki J)eir hey at usekju ef J>eir t)urfu, slikt

sem ross J)eirra eta J)ar, ef uaubsun gengr til. — 16. j>at

skal standa um melrakka veibar sem logrétlumenn skipa,

ok aldri mein sekt en vi ålnar fyri hvern. — 17. Eigi

skal umaga (elja framarr en å fé Jdcss bjona er limaginn

er skyldr, ok hverfi af féou J)egar hann er xvi vetra, ef

hann er heill ok verkfærr. — 18. Ef mær eba kona,

utan ekkja, giptist utan råb fobur siris eba brobur, eba

mobur, eba J)ess er giptingarmabr er fyri råbi hen nar,

hafi fyrigort arfi sinuni eptir giptingarmann, fcann sem

hon stob til, utan hann vili meiri miskunn å gera, nema

giptingarmabr vili firra hana jafnræbi. ~- 19. Erfingi å

kost at halda umaga eyri, ])6 at hann eigi minna fé en

limaginn å, ef skynsomum monnura virbist hann lihættr

skuldunautr. — 20. Béndi 'skal eiga hål far vigsbætr eptir

husfrii sina. — 21. Eigi skal bondi selja eiguir husfru

sinnar, eba }>ær er Jjau eigu bæbi saman, utan sam]pykki

hennar, nenia fuil naubsuu gångi til, ok J)6 meb skyn-

samra manna råbi. — 22. Ef rutr kemr til sauba, eba

hafr til geita, ok gjorir spell, bæti skaba er metinn verbr.

— 23. Nu er mabr stolina fé J)å å så, er stolinn

er, fuil gjold fjår sins af fé hius sakaba, ok kostnab

faun, er hann \mvhi til eptirfarar, ok rétt sinn eptir

lagadomi, sem hann sé logræntr jammiklu. — 24 Eigi

§ 13. horer hen til Landsl. h. c. 17. — § (4. var næstsidste

Cap. i Kaupabalk; udeladt i Udgaverne. — § 15. jfr. pjofab. c.

12. - § tg. jfr. pingfararb. c. (i. - § 17. jfr. Framfærslub. cl.—
§ 18. jfr.Kvennagipt. c. i. S. 117 (uden Bemærkn. i Udg.). —
§ 19. jfr. Arfatokur c. 21. — § 20. jfr. Mannhelgic. Ur? §21.

jfr. Kvennagiptingar c. 3. - § 22. jfr. Landsl. b. e. 49 i Slut-

ningen, uden Bemærkning i Udgaven. - § 23. jfr. pjéfab. c. 8.

- § 24. jfr. Kaupab. c. 10.

2*
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1294. er uråbofc fullt, utan me& våttum ok bandsolum. —
15. Juli. 25. Um skriibklæfca biiuat sekr ij aurum fyri hvert er hann
~~~ m̂̂ "

jjerr framarr en log våtta, utan liouum sé gefin. —
26. Um eldi Jringmanna sekr ij aurum fyri hvern mauo

er eigi er alinn forfallalaust. — 27« Ef mabr rångfærir

limaga, gjaldi Jjéim kostnab fulian er til er fært, {>aun

er hann hafti fyrir. — 28. Um skuldir kaupmanua sekr

hal fri niork fyri c hvert, er eigi er goldit at Olafsmessu

forfallalaust, bålft koniingi en hålft J>eim er sk uld å —
29. |>ar sem mafcr segir sik or domi forfallalaust, logliga

til krafår af réttaranum, sekr hålfri mork, vi& konung

hålft ok hålft \\h })ann er mål å, utan svå mikit mål sé

at dæma, at*J)eir fåi eigi yfir tekit,
J)å

leggi til al^i'ngis

eba heima til logmanns. — 30. vi eru morendar ålnar

til eyris. — Ekki eru melrakka belgir mæltir i logaura. —
31. Så kapituli er or tekinn bokinni, ervåtlarum tveggja

missera vinnumenn — 32. Ef maftr særir mann, bindr

efca berr, efca skemm ir fullréttisorbum efca verkum, ok

vitu J)at vitni, ok krefr så laga stefnu ok réttar si'ns er

fyri vanvirfcu verfcr, en hinn neitar, J)å sekist hann hålfri

mork, hålft hvårum: koniingi efca Jieim er mål å. —
33. Hvar sem ungum manni tæmist land i erf5 efca at

gjof, i vigsbæir efca réttarfar, ok selr fjårhaldsmabr hans

i brott, t>å å hann brigb til J>ess lands. — 34. Ef mafcr

féllir bob, J>at er stefnt er ))iug at heyra konungs bréf,

efca manndråps J)i'ng, efca manutals Jimg til jafnafcar, efca

reppstjornar J)i'ng um haust, sekr ij aurum fyri hvert. —
35. Ef mabr mjolkar stelandi hendi bii annars manns,

§ 25. jfr. Framfærslub. c. 13 i Slutn. (uden Bemærkm

i Udgaven). — §26. jfr. Jn'ngf. b. c. 2. (uden Bemærkning). —
§ 27. jfr. Framfærslu b. c. 4. — § 28. jfr. Kon. fiegnsk. c. 3 i

Slutn.-- § 29. jfr. fJingfarar b. c. 8. - § 3U. jfr. Kaupab. c. 5. —
§ 31. Dette Kap. var oprindelig det tredje sidste iKaupabalk;

findes ikke i Udgaverne. - § 32. jfr. Mannhelgi c. 23. og 30.

(ordret det samme paa begge Steder i Udg.). — § 33. jfr.

Landabr. b. c. 1. i Begyndelsen (uden Bemærkn. i Udgaven).

— § 34. jfr. Framfærslub. c. 10. - § 35. jfr. fjéfab. c. 10.
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bæti sem fyri stuld, så er fé heflr til, ella låti hiibina

eptir laga ddmi. — 36. Skylt er bdndum at gera vegu

færa um J)\er herut ok endilong, ]?ar sem mestr er al-

manna vegr, eptir råbi syslumanna ok logmanna; sekr

eyri hverr er cigi vill gjora, ok leggist J>at til vega bota.

— 37. Ef gribungr eltir fang or ku, svå at skabi virbist,

så er beima er gætt meb biu, bæti fjorbiingi bota ef

sannprofat vcrbr, en eugu fceim er hann ler; en ef hann

vill eigi varbveita hann, eba reka i afrétt, bæti skaba

})ann sem hann gjorir, eptir Jm sem menn meta. —
38. Eigi skal hér å landi gefa mey eoa konn meiri tilgjof

en til Lx hundraba, })6 at menn sé rikir, ok hvergi meira

en sé fjorbungr or fé hans; en ef hann gefr i beztu eign

sinni, ]^å skulu erf/ngjar hans leysa til sin, ef Jygir vilja.

— 39 Ef mabr færir bu sitt reppa mebal, })å skal hann

segja til einkunnar sinnar i Jjeira repp sem hann hefir

bu sitt i fært, ok låta skrå meb einkunnum ^eirra manna

sem £ar biia fyri. — 40. Stefnu skal leggja til kaupa

vib skip fyri heyannir ok eptir, ok seli {)ar hond hendi.

— 41. Sektalaust er man ni at kjosa undan sér målaland

sitt. — 42. pe'im monnum skal eigi gefast olmusa, er

gånga hiisa i mebal ok bera våpn. — 43. J>essor orb eru

or tekin bdkinni, at ekki skal at skåldskapar målum rata.

— 44. Um kålfa ok lomb, kib ok grisi,
J>å sekist mabr

eigi Jo at limarkat sé, meban i sjålfs hans landi gengr.

45. Endrnyja må mabr urobob at libnum iij vetrum,

hvårt sem hann er utan lands eba innan. — 46. fingvi'ti

skulu leggjast til Jmighiissgerbar, svå lengi sem J>arf. —
47. Landnåm ok skababætr skal gjalda så er svin })au å

er skaba gjora, svå sem fyri annan fénat — 48. Ekki å

1294.

15. Juli

§ 3fi. jfr. Landsleigub. c. 44. - § 37. jfr. Landsl. b. c. 55. —
§ 38. jfr. Kvennagipt c. 1. (uden Bemærkning i Udgaven). —
§ 39. jfr. Landsl. b. c. 47. (udenBemærkn. i Udg). — § 40. jfr.

t>egnsk. c. 3. — § 41. jfr . Landabr. b. c. 10. — § 42. jfr. Mann-
helgi c. 30. — §43. jfr. Mannhelgi c. 27. — § 44. jfr. Landsleigu,
b. c. 47. - § 45. jfr. Arfatokur c. 24. — § 46. jfr. J>mgfarar b.

c. 5. — § 47. jfr. Landsl. b. c. 51. - § 48. jfr. Landsl. b c. 59.
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1294 jorfc i vifci J)eim, er fluttr er or almenmngi, utan hann

15. Juli. liggi lengr en log vålta. — 49. Så skal skatt gjalda, er

biinat reisir, en hinn eigi, er brigcr biii, ef hann hefir

rainna fé en til x hundrafca skuldlaust ok omagalaust. —
50. J>at kapitulum skal ok vera i bok yfcarri, sem våttar

ura bygging å koniings eignum. — 51. Eigi viljum vér

at mikil skreiS flytist héban, meoan hallæri er å landinu.

Eru J>eir nokkurir lutir hér i ritnir, sem Ipc'im vitr-

aztum monnum sem å eru landinu synast ofarr meirr

of harfcir efca of linir, {)å bjo&um vér logmonnum vårum

at t>eir riti til vår f>at sem J)ér beibist allir samt, skulu

vér J)å sannliga, mefc gobra manna råbi, Ipå skipan å gjora,

sem vér væntum at ybr sé hentast. — |>essi skipan var

gjor i Tunsbergi , J>å er libit var fra burb vårs herra

Jesu Chris! i co. cc. xc. ok. uj. vetr å svithiins voku dag,
i

å xv. åri rikis vårs. herra Bårfcr Serksson kanceler vårr

innziglabi. Jon klerkr ritabi.

• * 1 i I I lit fl 11 lii **' I* I J (' V VI f 1 I "V v^Fl ' W A.i"'^'"-
* * A Jff II I t \\ 1 l all * >

*M J • • - * y +é •« I " * '

Kong Erik Magnussons aabne Brev til Is-

land, hvorved det mellem Kronen og Kirken

oprettede Forlig om Kirkegodsernes Bestyrelse

bekjendtgjores. Ogvaldsnes 2. Mai 1297

Aftrykt efter Pergaments-Haandskrift i den Arna-Magn. Saml.

Nr. 133. 4. - For udg. i Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 411

med lat. Oversætt. og henfort til 13. Sept. s. A. — Dansk

Overs, bag ved «den islandske Lov». Kh. 1763. 8. S. 399.

— Latinsk Ovérs. i Uddrag hos Arngrim Jonsson i Crymogæa

III, 120 (urigtig henfort til Aar 1295), og hos Torfæus,

Hist. Norveg. IV, 398-399.

• § 49. jfr. £egnsk. c. l i Slutn.; i Udg. urigtigen tilegnet

Kong Hakon. — § 50. d. e. Landsl. b. c. 2. efter Udgaverne.

— § 51. jfr. Farmanna 1. c. 27.

') De islandske Annaler anfore, at Biskop Arne er reist fra

Island 1297 (Flatd-Annalen alene har 12*96). Brevet der-

imod angiver 17de Regjeringsaar (\0. Mai 1296 til s. D.

1297). Dette kan kun forenes ved at antage Foraars-

Korsmisse som den nævnte Dag.
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Eirikr meb gu£s miskunn Noregs konungr, son Magnus
koniings, sendir ollum mdnuuni lærbum ok leikum a
Islandi kveBju gu&s ok si'na.

Vér gjorum yBr kunnigt, at vér hofum sæzt vio
Arna biskup i Skålaholli, og gjort fulian veg å vio hann
uni stabi ok kirkna eigoir i Skålaliolts biskupsdæmi, meB
råoi ok sampykt Jdrundar erkibiskups: at pær jaroir i

Skålabolls biskupsdæmi, sem kirkjur eigu allar, skulu vera
undir bjskups forræbi,. en pær sem leikmenn eigu hålfar
e6r me.r skulu leikmenn balda, meb pvil.'kum kennimauna-
skyldum, sem så hefir fyr, skilt er gaf, en luka af ekki
framar. -Svå skal okSkålahoIls biskup visilera sitt år hvern
fjorbuog landsius, sins biskupsdæmis , ok riba eigi optarr
i sama stab, fyrr „„ hanD h(>fir a&r a , ja ^^ .^
y r r.fcit;

,.fta neiman eptir Pélrsmessu, ok svå Jångt
™« a haust sem fjorbungr vinnst, ok skipli sinni yfir-
rao at jafnabi. — Soru vj prestar meb biskupioum, at
Fssi sætiargjdrb skyldi slanda dbrigbilega fyri sik ok sina
epiirkomendr æiiulega. — Bjdbum vér ybr ollum at balda
Pelta fyri log, „ema hverr er dBruvis gjdrir vili sæta af
oss reibi ok refsingum, ok pd fella å sik påvans bann ok
g«6s reibi ok hans heilagra manna. - Ok til sanninda
,ei ' nm setti Jorondr erkibiskup ok Årni biskup sin inn-
s'§li meb voru innsigli fyri pessa sællargjorb, er gjdr var
a Ogvaldsnesi krossraessu aptan å sjauljånda åri rikis vårs.

rra Flnnr ionsiglabj. Jon klerkr ritabi.

vedtf
01 "} ClSe af 0vereeDskomsten med Norge.

menTu. ,

Althin8et ' Aaret 1302. Aftrykt efter Perga-

Z 1
a "dSkrift Nr

-

!

«C i I2m6 i Arne Magnussons Sam-

122- Tori*! H°
rgeS gamle L°Ve 3

'
145

-

Jfr
-

CrJ,m°gæa
>

<
,

lortæ, Hist.
J\' rv. IV, 405.

I uafui fébur ok sonar ok heilags anda. Var pelta
jab ok sambykt af almuganum å alpfngi vib handgengna
menn meb fullu pingtaki.

At .yirum virbulegum hem Håkoni Noregs komingi
h'num koronaba bjo&um vér fullkomino gobvilja ok våra

1297.

2. Mai.

1302.

i
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1302. tødnustu, oh at hafa ok halda J)å logbok, sem hinn sign-
~~^m*~"

abi Magnus konungr sendi ut, sera ver sorum næst.

Alla viljum ver ok eiba våra halda vib konungdominn,

uudir J)å
grein logmålsins, sem samjnktvar millum kon-

lingddmsins ok J)egnanna, ^eirra sem landit byggja. —
Er su hin fyrsta, at ver viljum gjalda skatt ok Jring-

fararkaup xx ålnir, sem logbok valfar, ok alla Ipé. J)egn-

skyldu er login våtta meb s.tdddum eibi ok endimorlmm

oss å hendr. Hér å mot sakir fåtæktar landsins, ok

naubsynja ^ess folks, er landit byggir, at nå J)eim heitum

i moti J)vi gdzi, er heitib var moti skattinum i fyrstu af

konungsins hålfu. — En J>at eru j)au heil , at fslcnzkir

sé syslumenn ok ldgmenn å landi voru, ok J)vih'kan skipa-

gång hafa sem heitib var å hverju åri ut hingat for-

fallalaust, ok ^eim gæoum hlabin sem nytsamlegt sé

landinu. — Viljum vær engar utanslefnur hafa, framar

en logbok våttar, })vi at })ar hofum vær margfaldan skaoa

af fengit, ok vib Jmt J)ikjumst vær eigi biia mega; en

allr så bobskapr, er oss bybr meira afdrått ebr J^yngsl,

en åbr er svarit ok sam})ykt, })å sjåum vær meb engu

moti at undir megi standa, sakir fåtæklar landsins, —
En hålfu sibr frørum vær fyrir vorum herra Jesu Christo

at jåta mi -meira undan \wim gubs olmosum, sem åbr

meb gubs miskuun hofum vajr veittar oss til sålu-

hjålpar. — Bibjum vær einkannlega virbulegan herra

Håkon konung enn koronaba ok al^a abra dugandis menn,

at J>eir J>rongvi oss eigi framar en log våtta til meiri

ålaga. — J>at gefi vor herra Jesus Ch ristus, at J)etta vort

råb verbi sjålfum gubi til tignar ok virbi'ngar, en ollum

helgum til lofs ok dyrbar, ok konunginum i Noregi ok

ollu hans rétlu .råbuneyti til vegs ok virbi'ngar , en oss

til fribar ok frelsis. Amen.

1305. Kong Hakon Magnussons Retterbod om adskil-

23. Juni. lige Punkter i den islandske Landslov. Tunsberg

den 23de Juni 1305. Hidtil ikke udgiven i sin Hel-

hed , men indskudt hist og her i Jonsbogens Text. Aftrykt
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efter Pergaments-Haandskrift
i Arne Magnussons Samling Nr. 1305.

12/. 4. — Uddrag i latinsk Oversætt. i Arngrim Jonssons 23 Juni
Crymogæa lir, 124.

Håkon meb gubs miskunn Noregs koniingr, son Magn-
usar konungs, sendir ollum gubs vinurn ok sinum, {>eim

sehi J>etta bréf sjå eba heyra, kvebju gubs ok sina.

per ritabut til vår ok beiddust af oss nokkurrar
vægbar ok linunar um suma luti, {>å sem allt Island tekr

i ymsum. atburbum, ok af ^vi , at vér hofum jafnan

reytit af ybr gobvilja ok eptirlæti
, J>å sendum vér ybr

l)etla vårt bréf, i hverju vér hofum greint |)ær réttar*

bætr, sem vér viljum ok megum at sinni ybr gefit hafa,

£ar til sem vér låtum.ofarr meirr groina
J)å luti i logbok

vårri. — 1. Er j,at jjå fyrgtj at peif af vårum monnum
sem sigla til Islands ok J)ar kunnu brotligir verba viljum
ver at J>eim sé far sakir gufnar, ok réitr af }>eim gjorr
at Olafsmessu fyrri, ok svåsé j)eim ok rétt gjort ef nokk-
urr gjorir fceiiii rångt. En ef syslumabr fyrinemst rétt

at
.

gjora,
J)å svari hann sokinni. — 2. Bjobum vér full-

komlega, at våndum monnum sé refst J>ar sem J>eir verba
teknir, ef

j>ar er togtegt prof åbr å komit, ellar fåist J>eir

i bendr syslumanni far sem fair takast, ok sendi fa
hverr syslumabr fra sér til annars i gobri geymslu ok
sinni åbyrgb, far til er hann kemr til J)ess syslumanns,
er brotib er at. — 3. Li'kar oss ok vel , at frændr gjori

kaupmåla sin i millum ok helmingar félag, eptir
sem faim semr

; en ef hjdn gjora sin å mebal , standi
eptir J)vi sem bok våttar. — 4. Ok ef annat'.vårt ^eirra
kann fra at falla, })eirra sem x vetr eba lengr hafa sam-
an verit, ok hafa fau jafnan haldit sik fyri logleg
hjon, fa at hjuskapr fairrå hafi eigi logliga verit åmålg-
a

J

r
' ok ei& byg^arfleygt mebau fau lifbu bæbi, millum

skilnkra manna
, at hon væri hans frilla eba horkona,—

—

—mm—— '

Jf.
jfr. Jonsb. pegnsk. c. 3. - § 2. jfr. ftéfab. c. 1 . - § 3.

Jlr Kvennag.pt. c. 3. urigt: tilegnet Kong Erik. - §.4. jfr.
Arfatokur, c. 27.
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1305. Jiå skal barn efea born, ef til em, i arf setjast ok haldast
f

23. Juni. fyri skilgetin, })6 at eigi lifi festi'ngarvåtlar. — 5. Viljum

ver, at fritt eitt fé sé virt i forlagseyri, ok at erfingjar

droaganssé skyJdir at taki vife hans gozi ok fjårbaldi, £d.

at hann sé eigi fullvefeja , ef frændr umagans sam^ykkja

ok syuist liann j)eim uhættr skuldunaulr, ok skulu J)å

frændr svara skafea limaganum. — 6. En ef fåtækir menn

skjota bdrnum sinum aflogliga i repp, lofura ver repp-

sfjdra [>eim sem næstr er, ok bdndum mefe honum, at

taka Jjann mann ok binda ef })arf, ok færa aptr, ok binda

sifean barn å bak honum ok låta sjalfan bera brott or

reppiuum. — 7. En um skyldu fåtækra manna viljum

vér, at nolt sé å hverjum x hundrufeum, J>ar til er verfer

c hundrafea, en sifean ndtt å xx hundrufeum, J)ar til sem

er cc hundrafea, en J)d at fé sé meira, takist J>at ekki til

manneldis, utan reppstjdrnarmdnnum synist aunat réttara.

— 8. J>at er ok gdfer vili vårr, at geldfé sé sektalaust i

heimaldudum , ef reppsfjdrar ok grannar lofa ok sam-

J>ykkja ok gefa onga sok å. — 9. J>ejr ok, sem eigi vilja

halda J)å
skipan sem reppstjdrar gjora ldglcga , ok gjaldi .

hålfa, mdrk, hålft koniingi en hålft reppstjdrum, ok leggist

J)at til fåtækra manna. — 10. Einar vågir ok ein mæli-

kcrold viljum vér at gångi um allt landit, ok bjdfeum,

at bverr sysluraafer i sinni syslu sjåi J>ar svå eptir, sem

hann vill halda Joeim sæmdum sem hann hefir af kon-

ungddminum. — 11. Bulausir menn ef penninga eigu,

svari manneldi ok ollum repp -naufesynjum at jafnafei,

* sem reppstjdrnarmenn gjdra råfe fyri. — 12. Så ok,

. sem bofe fellir, svari sekt fyri alla J)å er å f>eirri bofesldfe

eru ok eigi kom bofe til forfallalaust.

Var f>etta bréf gort i Tiiusbergi Jdnsvdku aptan å

setta åi i rikis vårs. Herra Aki canceJler vårr iunsiglafei,

Simon klerkr f>orsteinsson ritafei.

§ 5. jfr. Arfatokur, c. 21 .
— § 6. jfr. Framfærslub. c. 9.

§ 7. jfr. Framf. b. c. 12. — § 8. jfr. Landsl. b. c. 46. —
§ 9. jfr. Framf. b. c. 9. — § 10. jfr. Kaupab. c. 26. — § il.

jfr. Framf. b. c. 12. — § 12. jfr. Framf. b. c. 10,

**4«*- ." * . ''
«"V'; 4i! - .

*
.

v
*- V*>S9
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Kong Hakon Magnussons Retterbod, ang. 1314.

adskillige Punkter i den islandske Landslov.
Bergen 14. Juni 1314. Hidtil ikke udgiven i sin Hel-

hed, men indskudt hist og her i Jonsbogens Text. Aftrykt
efter Pergaments- Haandskrift i Arne Magnussons Samling
Nr. 127. 4. — Uddrag Mat. Oversætt. i Arngrim Jonssons
Crymogæa III, 121.

Håkon mebr gucs misknun Noregs komingr, son
Magniisar konungs, sendif ollum monnum å i'slandi, Jjeim
sem J)etta bréf sjå e&a heyra, kvc&ju gufcs ok si'na.

Skyida vår ok åstsemd su, sem vér berum til

atøyou rikissins, sakir mikils gdfcvilja ok eptirlælis, er
allir menn hafa oss veiltsftangub kaus oss til n'kisstjorn-
ar

, kréfr oss til um at bæta })å Juti sem åfått er, eink-
annliga um log ok landsins rélt ; hofum vér J>ar um
h »gsat mefe beztu manna råbi ok bænarstab J)eirra vitiaztu
manna ok

J>å voru f hjå oss, ok létum skrifa yfcr

til nytsemdar ok hugganar pessar réttarbætr sem hér
tygja:

1. I fyrstu
, at J)au mål er lograenn ok syslumenn

få eigi yfi r xekft,
J)å gjorist i\i månafca stefna til Noregs,

syå at
t>å megi J)ar rétt af gjora. — 2. Item at svå sé

aga stefna til syslumanns sem logmanns, ok hålfu minni
sekt vifc. — 3. Syslumenn skulu ok gera stuudarstefnu
!il Sln

'
at annsvara monnum, })eim sem logligt mål

afa å hende feéim ok svå vitnum })eirra, ok gjori l^eim

laust

Sem misbaldinn er
' I

Dé at s,efndr Ii0mi &8» forfalla-
aus

. 4. §vå V j|jum yér at rélt gé at gera s(UD(jar.

stelnu til logmanns,
j,å er hann nor um land at skipa .

um manna
'

sva K at stefndr megi au&veldlega vitn-
um sinum til koma. _ & jtøj. bulausir raenn skulu

.

s att grei&a, sem hann å til x hundraba fyri sik ok c fyri
Hvem umaga sinn, ok eitt c umfram. - 6. Fyrirbjdium

§ 1. jfr. Jénsb. {»'ngfarar b. c. 9. - § 2. jfr. sammest. -
§3 sammest. - § 4 . sammest. - § 5. jfr. I>egnsk. c. 1; ti
5 t>. jfr, Konungs tegnsk. c. 2.



28 Ændringer i Jonsbogen.

1314* vér, at J^eir sé Jénsmenn se'm eigi cru fullvebja at bæfa /

14. Juni. aptr ef J)eir faka uréttliga, utan bændr sam})ykki_ annat.

" ^" — 7. Eigi viljum vér at ndkkurr skjdti måli sinn und-

an logmanni eba syslumanni , ok tdlriii svå refhndi

manna, cf skynsarair menn sjå at Jieir fåi yfir tekib. —
8. J>at capi't ulurn skal ok vera i bdk ytarri, sem stendr

i réltarbdtum Jjeim sem Viljålmr kardinali gaf ollum

monnum i Noregs konungs riki , ok Jrøtta er upphaf:

«Ef virka daga må eigi vinna, sakir vebråltu« , ok Jietta

annat, er svå liefr: «Fyrir sakir nauzynja lands«. —
9. Svå héfum vér ok stabfest: alla l>å vandræbamenn,

sem komast å kirkju nåbir, skaj sekfalaust llylja til Nor-

egs ok koma {)eim J^ar i kirkju eptir råbi logmanus ok

syslumanns, utan {)å menn, er kirkja å eigi at halda

eptir logum. — 10 |>essar nåbir gjorum vér ok um
fjdlmæli : ef mabr kallar annan manu drottins svikara,

fordæbu, morbingja, tødf eba hvinn, putu son eba hdr-

konu son, eba dnnur jamskemmilig orb: j)å skal så er

J>at mælir sekjast iiij radrkum vift konung. — 11. En

611 })au fjdlmæli er smæri dæmast ok til minni lineygsla

horfa, skulu eptir ddmi gånga, bæbi sekt ok réttr })eirra

er talat er til, tøar til er vér getum vib komizt meb

ånefndri grein at setja J)au, meb beztu manna råbi. —
12. En hvar sem mabr fær mey eba konu eptir logum,

ok eru hooum lébir pem'ngar eba i borgan gengit, at

hann å svå mikla peninga sem })å eru å nefndir, })å skal

sdrau leib fara sem ldgbdk våltar um })at fé sem konu
,

verbr léb. En ef hann vanrækir, J>å sæki giptmgarraabr

eba loglegr umbobsmabr konunnar henni til harida, ok

taki fjar af fyrif slarf si tt svå at hann sé vel haldinn af.

— 13. f>ar sem mabr fesfir mey eba konu at gubs logum
———

.

§ 7. jfr. I>ingfarar b. c. 9. - § 8. De citerede Afsnit af

Cardinal Vilhelms Bevillinger ere trykte som 27. og 28. Rap,

i Biskop Arnes Christenret, Thork. Udg. S. 174-178. -jfr.

Jénsb. Rekab. c. 10. — § 9. jfr. Mannhelgi c. IS. — § 10. jfr.

Mannhelgi c. 25. — § 11. sammest. — § 12. jfr. Kvennagipt. c. 2.

— § 13. jfr. Erfbatal, 1. erfb.
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ok samjwkt bcggja {>eirra ?

, J)å eru t>au born 611 loglega .
1314.

(il arfs komin, sem })au eiga, hvårt sem J>au eru getin J"o'

fyri festing eba eptir, utan J)au hafi i hdrdomi getin

veritJ — En su eiu er logleg festiiig, eptir ]dvi sem forn

landslog våtta, cn engi ounur: éf mabr tekr \ hond ruey

eba konu, nærverandi skiln'kum vitnum, ok feslir hann

raeb j)eim orbum sem J)ar beyra til, en hverr sem obru-

viss biudr sinn hjiiskap, Jiå skulu peirrai boru eigi logleg

til arfs. — 14. Svå er mi ok skipat, at rnobir skal laka

arf eptir barn sitt , J)at sem bon gat i frillulifnabi , i

hinni settu erfb næst eptir frillu son , en ef hon er eigi

til, J)å tekr frillu dottir. — 15. Så mabr skal eigi jåta

mega arfi undau sér, er han n er yngri en xx vetra. En

så er tvitugr er hann hefir xx jolanætr. — 16. pat er

nu ok stabfest, att ættleibi'ngs son skilgetinn taki næst

eptir æltleibi'ng, ok jm |)eir, sem honum standa jamfram,

{)ann arf sem fabir hans var til leiddr, ef hann er and-

abr; svå ok ])6 al sonar synir sé ij eba fleiri, j>eir sem

fabir J>eirra var skilgetinu, f>a taki j)eir eigi meira arf en

fabir Jjeirra stob til , ef J>eir eiga vib J)å at skipta sem

jamfram l>eim standa. — 17. Skylt er hvårt bjona at

færa annat fram, hvårt sem J)at er framfærslu [>arf verbr

otl, eba fær annan krånkleika; en ef J)au hafa meb

minna fé saman gengit , en })au ætti bæbi samt til iij

bundraba, ok aldri urbu J)au svå rik , at J)au ætti kon-

un gi skatt at gjalda, J)å sé hvårt annars bandbjargar-

umagi, eba fly ti å rossi , ef [>au få eigi fyri unnizt, ok

J)eirra boru skulu eigi å reppa segjast meoan })au mega
flytjast meb fyrra skilor&i. — far skal J)rot iieita sem så

andast frå, er meh haudbjorg åtti fram at færa eba fyrr

sogbum flutm'ngi. ^ 18: Eigi skal nu })urfa at logbjoba

dmaga meir en einum, nema hann syrn meb skilriki i

§ 14. jfr.Eribatal, 6. erfb. — § 15. jfr. Erfibatal, c. 15., hvor
dog en nojagtig Betegnelse af det indskudte mangler i Udg. -
§ 16. jfr Eribatal, 2. erfb. _ § 17. jfr. Framf. b. c 2 hvor
Betegnelsen af det indskudte dog er unojagtig. — § 18. jfr.

Framfærslub. c. 4.
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1314. logligan stefnu dag at nokkurr staneli jarafram honum,

14^jun ii. fteirra sem fulian forlagseyri eigu; skal J)å ekki framarr

dæmast å hann, en eptir réttri tiltolu. — 19. Bjodum

ver ok stafcfastliga ok i Jog setjum, at aJJir Jieir fåtækir

menn, sem å vånar vol gånga ok J)iggja olmusu, eru

skyldir at leifca ec)a bera bom sin , eba annan veg fly tja,

eptir f>vi sem skynsamir menn sjå at j>au fåi orkat, ok

svå fobur sinn ok md&ur, utan son efca dottir vinni sér

abr tveggja missera bjorg, l)å eru }>au eigi skyld at gånga

å fåtæki med fofcur efca mdfcur. — 20. En J^eir menn, sem

mefc vånar vol gånga ok Jriggja olmusu, vanvirfca bændr ok

a&ra dugandi menn, J)d sem heimilisfastir eru, mefr

orfcum efø verkum, svå at J>at ver&i vitnisfast,
J)å svari

likamlegri refst loglega eptir domi , utan {jeir fåi fulian

borgunarmann , at luka sh'kt fé sem dæmt var i rétta

salastefnu. En ef Jjeir , sem misgjor&u, vilja laupast

undan domi , krefi så granna sina er fyri vanvir&ingu

ver&r, ef koniiugs umbo&smafcr er eigi nær, at taka J^aun

mann ok fjotra, ok flylja undir ldgsam&an dom, utan så

fåi borgunarmann, at hann skal hvergi laupast. —
21. Item um J)å lausamenn, sem liskil gjora ok skuldir

eigu at luka, \>k taki syslumenn, hverr i sinni syslu, gdz

J)eirra, itoefc vitorM skilrikra bønda, ok luki hverjum si'na

skuld, ef til vinnst, ella missi hverr sem tala rennr til.

— 22. Ef torsdag l)ann, sem iij vikur eru af sumri,

berr å helgan dag, })å komi 611 gogn fram um landa-

brigbi hinn næsta syknan dag eptir. —
• 23. En ef ma&r

tekr fålka å annars manus jor&u, eigi så två luti ver&s

er å jor&u byr, en så lu'i&juug er veiddi. — 24. Hé&an

af skal xv veIra gamall mafcr vera vituis bærr, ok eiga

sjålfr rétt å sér, ef honum ver&r meb ofund mis})yrmt;

skal ok fjårhaldsma&r haus fullu fyri svara af hans gdzi

§ 19. jfr. Framf. b. c. 0. — § 20 jfr. Mannhelgi c. 30. -
§ 21. jfr. Kaupab. c. 7. — § 22. jfr. Landabr. b. c. i.

—
§ 23. jfr. Landsl. b. c. 58., urigtigen henfort til Kong Erik. —
§ 24. jfr. Kaupab. c. 2.

I
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Ulli J>at sera bann l<ann brotlegr verba. — 25. Ea ef 1314.

menn veroa sannprofaoir at stika rångt meo réttum stikura, Tun*

eoa vega rångt mal réttum vågam , eoa mæla liréltlega

meb réttum mælikeroldum
?

ok verbr J>at eyris skabi eba

meiri: svari sh'ku fyrir sem hanu hafi stolit jammiklu.

Bjorgyujar askr motmarkabr skal gånga til hunångs ok

lysis, eba så sem syslumaor lætr J^ar eptir gjora, en

hverr sem i rongti keraldi mælir svari konungi fullri

sekt, eptir \wi sem bok våttar, en j>eim fyri skaba sinn

sem si'os misti uréttlega. — 26. J>ar sem mena rjufa

skipan i veri, eba i låugferbum, sckir hålfri mork vib

koniing, en hiuum eptir loglegum ddmi, er skip åtti.

Eu hverr sem tekr auoars skipara vissvitandi, sekr hålfri

roork vib konung, ok skal skipari ])6 {>ar vera sem hanu

reb sik fyrri. — 27. Koauiigr å sekt Jm, sem vib liggr

ura heilagra daga veibar. — 28. Engi mabr skal lengr

abyrgjast vitni uui skuldalukm'ugar eu um iij år, ef

skuld er minui en vi hundrub, en J)d at skuld sé meiri,

åbyrgist eigi lengr en v vetr.

Bjobum ver at J)ér haldit alJa j^essa arliculos, ok

latib skrifa i bok ybra.

J>etta bréf var gort i Bjorguu iij ndtlum fyri Bot-

voku å xv. åri rikis vårs. Herra Bjarni Auounarson
innziglabi. Jon murti ritabi.

Kong Hakon Magnussons Retterbod, at den

6affile Kristenret skal indtil videre være den

Sjeldende. Bergen 28. Juli 1316 Denne Ret«

terbod er feilagtig antagen at være udgiven for Island og at

Udfore igjen som Lov Kristenretten fra 1123. - Den findes
trykt med lat. Overs, i Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. 1, 422—
423, samt i latinsk 'Oversætt. uden Aar i Arngrim Jons-
sons Crymogæa III, 125, og i Torfæi Hist. Norveg. IV, 450.
— Dansk Overs, uden Aar bag ved Jonsbogens danske Over-

* 07
§

f '

Jfr
'
KauPab -

c
'
26

- - § 26 jfr. tøofab. c. 17. -
> jfr. Rekab. c. 10. ? § 28. jfr „sb. Kaupab. c. 8,

1316

28. Juli.



32 OVEREENSKOMST MED NORGE.

(3(6. sættelse. Khavn 1763. 8. S. 385. Den er imidlertid kun

(Tir^TfJt* given for Norge og trykt i Norges gamle Love 3, II G. jevnfr.

sammest. S. 82, Anm. 2, samt Kong Magnus Eirikssons Ret-

terbod 14. Sept. 1327, sammest. S. 153. — Den ældre Kristen-

ret, som her menes, er den af Kong Hakon Hakonsson og

Erkebiskop Sigurd af Nidaros i Norge alene ind forte Kri-

stenret.

1319- Anden Fornyelse af Overeenskomsten med

Norge. Vedtaget paa Althinget Aar 1319. Her aftrykt

efter en Copie i Geheime-Archivet. — Paa Latin i Arngr.

Jonssons Crymogæa III, 127
a Torfæi Hist. Norveg. IV, 454

(henfdrt til Aar 1320).

Ollu voru og viroulegu rikisråbi og geymslumonn-

ura i kongs garoi i Noregi senda bændur og almugi å

Islandi kveoju gubs og sina, kunnugt gjorandi, at Gunnar

råosveinn tébi fyrir oss å aljDi'ngi meb aubmjukum gob-

vilja vib kdngdominu , sem hanu fremst måtti', hvernig

J>ér båbub oss sverja jiiugherra Maguusi dottursyni

Håkonar Kongs hins koronaba slikum {x'gnskyldum, sem

hans virbulegum foreldrum var jåtab æfinlega til j)arf-

inda ok J)éirra, afkvæmi at forfallalausu kongsins ve'gna

i moti vorum skattgjofum , at tilskildum sex skipum

hingat til Islands hvert sumar, J)eim gæbum hlabin er

Iandinuværi naubsyuleg, tvo fyrir norban, tvo fyrir sunnan,

ei;t fyrir austan ok (eitt) i Vestfjorbum , ok at islenzkir

sé logmenn og syslumenn, sé anuarr logmatr fyrir norban

en anuarr fyrir sunuau, og hafi joeir ekki syslur. En

sokum J^ess ver ekki viljum af oss standi nokkur brygb

vors måls, J>å
hofuni ver gjort og gjora viljum alla £å

pegnskyldu, sem ver eVum honum skyldugir ab veita

eptir fyrirsogbu skilorbi
, J)ar til er J)ér megit gott råb

fyrir gjora, at ver megum nå fornum fn'heitum og

nyjum skilmåla. fyriv vfsf, at ver Jjy/vjumst lausir,

eptir tøyi fornasta bréfi sem vor(t) forelldri sor Uåkoni

kongi gamla, ef ver fåum ei at sum ri ^at sem oss er

jåtab af honum og nu mælum ver til. Skreib ok mjol

viljum ver at ekki flyUst meban hallærit er i landinu.
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meir en kaupnienn Jjurfa lil matar ser, en utstefm'ngar
samJiyKkjum vér ei framar en logbdk votlar; bå eina
viljum vér soknarmenn hafa er bændur kjosa. Viljura vér
bann lima sverja, en ekki fyrr, sera rikisins råbs bréf
mcb innsiglura er oss sendt, ok bar meb fram komi gob-

'

Go(i
l>
at vor herra Jesus Christus, at bér gjdrit

svo ,-a& fyrir ^essu ok ollu obru , at sål vironglegs Hå-

u
?
n
f
r k<5ngs sé ''1 eilffs fagnabar, jungherra Magnusi

heiours ok æru , ok oss ollum til fribar og fagnabar
bæ°i lifs ok sålar.

Kong Magnus Eirikssons Anordning for
Holum Stift, om Kristenrettens Gyldighed
sammesteds. Bergen 19 Oktobr. 1354. —
dg
j F. Joh. Hist. Eccl. Island. I, 436 -37 med laf. Overs.,nemon td Aar 1355, ellers ofte citeret under Aar 1356, eller

endogsaa 1350 Den her omtalte Kristenret er Biskop Arne
llm.lakssons fra 1275, see F. Joh. Hist.Ecel. [sland. I, 546-47.

Magnus, meo gubs nåo Noregs, Svia ok Skåne kon-

s

Qgr
'
Sendlr ollu "> monuum i Hdla biskupsdærai, peimem betta bréf sjå eor heyra, kvebju guos ok sina. Vær

' J«'" at bér vitib, at heibrligr herra ok vårr andligr fabir,

kS .°mr me&
§u&s Ila&' bisk«P a Holum , kom ok

^
' '.

ynr oss
'

at y fflsir menn i hans biskupsdærai vili

ugi'rTJ
S1Uar t,Undir

'
eptir pV1' Sem beir eru

«u6i skvld "

dbrum
I

'
kh'kjU

'

bæ&i af heila§ra da&a vei&um ok

visitation
'

SV
° °k

'

at pér vilit ei® lata hann hafa

vilium ?•
ePt" kristinna la§a rétti

- * af H vér

ok hen t

maUDS ré,t krenk
i
a

>
allrasiztheilagrarkirkju

|lUa ,

ar ,orma«aa, heldr styrkja ok stabfesta til allra gdbra

eiorit SÅ?8
* Vart fullkomit bob ok sanur vili, at bér

«ubi nlr L t
P pvi sem sérhverr vBar vi" fyrir

ol Li ,

SVara
'

°k haldit bisl^pinum visitationen!

v r
!°

ta

\
Liptir PV1' sera logbok våt.ar. Svå viljuraer ok t sélnstindéms réttr, sera gengr sunn-anla nds, at hanu gå„ gi um a.l iandit, ok

1319.

1354.

19. Okt.
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1354. fyrirbjobum ver hverjum manni eplir obrum réttatsækja,

19. Okt. nema hverr sem fyrirnæmist, at eigi gjorir ep tir Jrvi'sem

~^~"^"^mi hofum ver bobit, ebr uokkurr onåbar Holabiskup moti

frelsi ok rétli heilagrar kirkju, vili svara oss åtta ortugum

ok })rettån merkr i bréfabrot, ok honura fullrétti silt

tviaukit eptir logum ok domi, eptir Jm sem hans verndar-

bréf våtta, sem ver hofum honura gefit.

J>etta bréf var gjort i Bjorgvio sunnudaginn fyrstan

i vetrij å sjotta ok ])ritugasta &r\ nkis vårs. Herra Ormr

Eysteinsson sekreter vårr innsiglabi.

1404. Althings-Beslutning 1 indeholdende Bestem-

melser om Tjenestefolk m. V. Vedtagen paa Althin-

get 1404 og bekræftet af Lelinsmanden. Her aftrykt efter

Pergaments-Hanndskrift i den Delagardiske Samling i Upsala
' Nr. 9 4to, fol. 138. Haand fra omtr. 1570. — Trykt bagved

Jonsbogens Udgaver som Nr. XVI. S. 475. Dansk Oversæt-

telse i den danske Bearbeidelse, Kh. 1763. S. 378. Den findes

almindeligviis uden Aarstal og benfores til Aar 1400, jfr. F.

Job. Hist. Eccl. Isl. I, 441—42.

In nomine domini. Amen. At sub anno gratiæ

co
u

cd" quarto var })elta bréf samtyk t af hirbstjoranum

Vigfiisi ivarssyni, logmonnum suunan ok norman å

Islandi ok af logréltumonnum utan ok innan vebanda å

Oxarår J)iugi:

.1. I fyrstu , at })eir mcnn , sem sik raba meo

tveimr ebr fleiram, skulu rétt fångabir af syslumonnum

ok bændum, undir J)vilika refsipg sem domr dæmir, en

veri sem åbr J^ar sem J>éir voru råonir fyri. — 2. Skulu

{>etta lagaråb vera, sem \ib er gengit fyri voltum 2
, eba

fé er til tekib at tøona, eba verit i vist iij nætr. — 3.

Skulu allif vinnumenn komnir til sinnar vislar at kross-

messu forfallalaiist, ellegar sé J^eir sottir at osekjti, hvar

') Om Althingsbeslutniiigers Lovgyldighed see Jénsb. ping?

fararbalk, Cap. 4., 6., 9.; samt Retterbod 14. Juni 1314 §7.
a
) jfr. Kaupab. cap. 25.
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sem beir eru. -4. |>eir vinnumenn, sera eigi viljavinoa

„7 . f
d"m

'
pa fVmt bændr ta at hysa eba heiraa,

at Jja eoa leiga, eba ljd fénaoi pejrra hagabeir. - 5. Hem

fv

S

i r

mL
T

n
'.

Sera ^ geta goldit skrei&ar-skuldir, vinni

2" SkU
.

ld,nni lil pess at lokin er, ok svå hinir , sera

a S k J!

nna en peir hafa upp lokit e&a upp borit
'
°k

.... . f
ok keyP f at vinnå. - 6. En hverr sem greinda

articulis brytr e&a ryfr, i ,„6t bessari sambykt, svari si/ku
y scm hann rjiifl ldgrétlumanna dom «.

$

Traktat om Fred og Forbund mellem Kong

et
af P6mmern °S KonS Henrik den Sjette

f England. Khavn 24. Decembr. 1432.- Original

II 22

m
f

e"Arcllivet
; UddraSinelagard. Archivet ed. Wieselgren,

' .
Jtr. Hvitfeldt Danm. Rig. Kronike IV, 499-503. Uddrag.

ho
VI Cetcrum mercatores et alii utriusque partis

mines ac subditi cdnfidenter et paciQce tam per terras
quam per mare se mmno visjtare

.

q ^ ^

exerc
* prohibitis

'
suas5ue mercantias Iegaliter

unj

l

V Ua tamen
' 1uod faciant et exhibeant debita

^^niscujusque loci, ad quem pervenerint, secundum quod

cator"

1

-
exhibei1 CaveaDt nibi 'ominus omnino mer-

et f

S Gt

-

al" quicun(
iae homines et subditi regis Angliæ

vitæ 'T't
&C

'

DG d<3 Ce,ero sub poena amiss'onis

diæ F-

orura vis>tare præsumant ferras Islan-

terras mKV™' Ha,ghalandiæ
'

seu aIias quascunque

et Norwe°
fiil

ltaS

c

aUt P°r 'US i1legales Daciæ
'

Svuciæ

regis Daciæ s
er cavGant ^miaes et subditi

terras seu 1^^*°™*** '

S"b P°ena praCmiSSa

tare, nisi hos Z Z ,

*- ***** ^ ^
Pestatum impulsus£^J? ^
åpnfa

udi tamen sub poena præce-acnte mimme mercari licebit

1404.

1432.

24. Dec.

l

) jfr. IMngf. b. c. 9
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1449. Traktat paa to Aar mellem Kong Christian

den Forste og Kong Henrik den Sjette af Eng-

land. Khavn 1449. ratificeret af Kongen af

England 9. April 1450. — Original i Geheime-Archivet.

Uddrag iDelagard. Archivet ed. Wieselgren II, 29-30.— Uddrag.

Item mercatores Anglicani statuto illo termino non

debeant versus Islandiam, Halgalandiam et Finmarkiam

(unde præsentes discordiæ pro maxima parte surrexeruut)

navigare, seu quovis quæsito colore illuc declinare, sine

regis Norvegiæ seu officialium ejus licentia principali. Si

quis illorum oppositum fccerit, luat delictum suum.

1450. Retterbod angaaende adskillige Punkter i

^i^I_.Retsplejeii og Administrationen i Island, dat.

Kjobenhavn 26. Nov. 1450 - Denne Kong Christian

den Forstes saa kaldte Lange-Retterbod, findes ikke at være indre-
v

gistreret af Althinget. -~ Trykt med dansk Oversættelse i M.

Kelilssons Samling af Forordninger, I, 10-^34, efter Trans-

script fra 1543; — Uddrag med lat. Oversætt. i Finn. Joh.

Hist. Eccl. Isi. II, 236—240.

1465. Traktat mellem Kong Christian den Forste

og Edvard den Fjerde af England, sluttet

Hamborg 3. Okt. 1465 1
, ratificeret i West-

minster 20. November s A. — Original i Geheime*

Archivet. Udg. i Rymers Foedera &c. ed. Holmes Tom. V. P.

II. S. 135; Dumont Corps* diplomat. III, 584-86; Uddrag i

Delagardiska Archivet ed. Wieselgren It
r
31—35, — Uddrag.

— III. Item serenissimus rex Angliæ provideat, ne

subditi sui ad tcnam seu in ferra Izlandiæ, absque spe-

ciali licentia domini Regis Norwegiæ petita et obtenta,

ullatenus navigeut , accedaut seu intrent in præjudicium

') Denne Traktat er fornyet 1473, 1476, 1478, 1479 og 1480

(Rymers Foedera Tom. V. P. III. S. 29, 69, 81—82,

98, 106; Dumont Corps dip]. III, 456, 527).
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dommi regis Norwegiæ, sub poena amissionis vitæ et bo-
norum: nec etiam ad Halgalandiam seu Fiodmarkam, nisi
Anghcos illos evidens maris periculum aut tempeslatum
impulsus accedere vel intrare coégil; ubi tune minime
ipsos mercandisare licebit.

Retterbod angaaende Fremmedes Vinterleje og
«m Gjeld til Kirkerne i Island. Kjobenhavn 30.
April 1480. Denne Forordning findes at være indregistre-
ret af Althinget, eller som det hedder, «samf>ykt å alpfngi
me6 6fataki af logmonnum ok logréttumonnum ok hircstjéra
ok ollum almuga«. - Findes i (mindre godt) Transscript fra

i Arne Magnussons Sam lingaf islandske Diplomer og Breve

5q!! fi

XXV
'
Nl*' 3

' ~ F°rhen trykt j M
-
Keli,ss

- Saml. I,

£c

2 °§ det senere Membrum med lat. Overs, i F. Job. Hist.

VW . n
11, 241~42

>
l,enfort F'aa begge Steder til dominica

anrilt M
4,JeS°ndag efter Paaske (20 Mai) 1481. Det

mi ,,

a'ene.hos M. Ketilss. to Gange: a) I, 57-59

mo bw
°versætt uden sted 0g Dag

'
men henfort m Aar

Ko 62 - 64
>
en gammel islandsk Oversættelse med M.

1480 t*"'
Paa Dansk

'
dat Kh

-
Dominica Ca"tate

• ' n°8le Haandskrifter angives Datum at være 1. Sondag
e"er Paaske (29de April) 1481

.

Vi Christiern med Guds Nade Danmarkis,' Sverigis,

Jjorgw, Vendis og Gottis Koning, Hertug i Slesvig og i

»sten, Stprmarn og Ditmereken, Greve i Oldenborg og
emenhorst, gjore alle vitterligt: at vore kjere Undersale
g mene Almue, som bygge og boe paa vort og Kronens

D

J Sland
' have nu haft deris Bud hos os med deris

Breve og Skrivelse, kærendis,

•
at udlt'ndske Mend ligge der i Landet Vinterlege,

og holde der H us g Garde ved Stranden mod Landsens

^g, og g,ore Indbygg
t>I

.ué st0 ,. t Forfa og ,ohkfl f,,a
dem dens Tjeuis.efolk

, saa at Bdnderne kunde ei have
Magt at bygge og opholde deris Jorde, og at otlendske
Mend ei ville blive ved det Kjob, som vant er at gaa
aer i Landet, og tilforn sctt og samtvkt er, men sette
dens Gods saa djort som de ville, mod saadan Privilegie

1465

1480.

30. April.
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1480. og Friheder, som vore Undersate der i Landet have, at

30. April, vor Embitsmand maa uptage saadan Gods, som udlendske

^^^^Mend der ncder sette om Vinteren, og sameledis med de

Kjob, som gjoris mod de Samme og Samtykkelse, som de

gjorde. Da ville vi, at inge udlendske Mend skulle her

efter ligge der paa Landet Vinterlege, der Hus og Garde

at holde eller kjobe og selge mod Landsins Lag, Privile-

gie og Frihed, og at de saadan Kjob her efter holde skal,

som tilforne vant er at være, og gjort og samtykt er.

—

2. Item have og de ladet berelte for os, at naar saa skeer,

at Bonden og Kirken haver nogen Garde til sammen, og

de som paa Gårdene boe blive Kirken noget skyldige, da

vil Bishopen eller Forsvar paa Kirkens Vegne ei andet

have af Bonden, end hans Deel, eller Hovedgarden, som

han iboer, til Betalings, og forminkes Kronens Reute og

Rettighed dermed, hvilket vi ei tilstede mue, mens ville,

at hvilken Bonde som bliver Kirkerne i saadan Maade

noget skyldig, at han eller hans Arvinge mue det betale

med saadan Vare, som de kunne af sted komme,, eller

med andre deris smaa Jorde, om ingen af deris Arvinge

ville saadan Jorde til sig udlose og deris Gjeld betale.—

Thi forbjude vi alle, ehvo de helst erc eller vere kunde

her imod denne vor Vilge og Skikkelse her efter at gjore,

saa fremt vor Embitsmand skal ei Magt have paa vor

Vegne at annamme hves de i saadaune Maade have med

at fare, om saa skeer at dette vort Brev bliver lest saa

betiden, at fornevnte udlendske Mend betiden kunde

komme der af Landet for Vinteren. —
Dalum in castro uostro Hafniensi. Dominica Gantate.

Anno domini co. cd. Lxxx .

nostro sub secreto presentibus appenso.

1489. Anordning om Tiende, Fattigforsorgelse m. m. i

(Juli.) Island. Vedtaget som Synodal-Beslutning paa Althinget, Aar

^^""^T 1489, og almindelig kaldet «Pi'ningsd6mr um tlundir»; dens

Gyldighed er senere erkjendt saa vel af Biskopperne som i mange

Domme (jevnf. F. Joh. Hist. Eccl. Island. II, 245, 490, 492;
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Haldor Einarsen om Tiende, S. 135). Trykt i M. Ket. Saml.
1,389—392 med dansk Overs, og Anmærkninger ; Uddrag med
dansk Overs. sst. S. 75—78.

Ver brobir-Magnus, meb gubs nåb biskup \ Skålholti,

Eyjolfr Einarsson, logmann sunnan ok atistan å Islandi,

Bidrik Pining, hirostjori ok hofubsmabr yfir all t Island,

gjorum gobum monnum kuunigt, at vér hofum sam^ykt
ok æfinlega logtekib hébanaf i almennilegri preslastefnu

:

1. In primis fyrstu grein : at Mariumessa, su sem
er einni nott fyrir Ceciliu messu å vetrinn, ok kailast

Præsentatio Mariæ virginis
>
skal haldast at foslu ok helgi-

baldi sem Mariumessa sibari å haustin. — 2 I annarri

gi'oi
n , at enginn taki })å menn i bygbir né vistir, sem

peir vita engiu deili å, at ^eir sé skilamenn. — 3. I

tribju grein, at lukast skuli allar tiundir af Joeim

J°roum, sem félln undir konung ok kirkju, ok

fallit hafa fyrir xx vétrum, æfinlega héban i fra. — 4.

1 fjorou grein, skal vera xviij ålna sok å Rdmaskatts

haldi. xviij ålna sok å h'ksaungs haldi. xviij ålna sok å

kgltaups haldi, ok svå å oleunar kan pi. xviij ålna sok

* beytolls haldi, ok hikist af J^eim sem åjorbubua, fyrir

utan tat sem prestsetr er. xviij ålna sok hverr sem for-

næmist at gjora kirkjugarb, loglega åminntr. — 5. Item
eru allir skyldugir fåtækum at fylgja ok h'fga

, J^eir sem
kygo bol hafa ok halda. — 6. Item var ok samfcykt, at.

biskup skyidi n'ba vib xiij. marin; lbgmabr vib x. mann;
hirostjori vib x . mann ; nefndarmenn til J^'ngs vib iij.

ma^; offlcialis vib vij. mann; profastr vib v. mann.
~— Skulu j^essir menn allir åneindir vera, ok taka tvo-

faldan rétt ef jréiin verbr meb ofund mis^yrmteba hugmob.

Er J)etta bobib bæbi prestum ok syslumonnum, at hafa

ok halda pessar greinir æfinlega, sogja ok lesa fyrir si'num

undirmonnum.

1489.

(Juli.)

Traktat i 30 A r.tikler, mellem Kong Hans og 1490.

Henrik den Syvende af England, ratificeret j
20. Januar
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1490. Khavn udie Fabiani et Sebastian*" 1490 4
.

20. Januar. Rymers Foedera ed. Holmes Tom. V. P. IV. S. 6—8; Dumont

Corps Diplom. Tom. III. P. II. S. 244— 47 jfr. Hvitfeldt Dan-

marks Riges Kronike, VI, 94; Delagard. Arch. ed. Wiesel-

gren, II, 41. — Uddrag.

Art. IV. Item ordinatum est per nos, quod merca-

torcs et homines legii, Piscatores et quicunque alii regis

Angliæ *fc Francjæ suhditi libere possint temporibus futu-

ris in perpetuum ad insulam Tyle (id est: Islandiæ) cum

eorum navibus, bonis et mereandisis, vielualibus et aliis

rebus quibuscunque, emendi, vendendi, piscandi sive mer-

candizandi causa navigare, aecedere, et intrare, ibique

morari, et more mercatorio conversari, et ab eadem redire

et libere revenire, totiens qvoticns eis placuerit, absque

prohibitione, molestatione vel impedimento nostro hære-

dumve nostrorum et suc.cessorum in regnis Daciæ et Nor-

vegiæ vel officialium nostrorum quorumcunque; solvendo

tamen in illa insula seu portubus ejusdem, in quibus eos

appellere contigerit, jura et theolonia debita et consueta;

proviso semper, quod lapso seplennio post datam præsen-

tium immediate currente, licentiam novam anobisetsuc-

cessoribus noslris regibus Daciæ et Norvegiæ petant et

obtineant; ut sic de septennio in septenuium mercatores et

omnes prædicti nos et successores nostros reges Daciæ et

Norvegiæ in impetratione novæ licentiæ in perpetuum

recognoscant.

Art. XVI. Item — in perpetuum curabimus provi-

dere, et per presentes providemus in civitate Bergensi in

regno Norvegiæ, nec non in insula Islandiæ unum vel plures

præfectum sive præfectos officiales ad levandum etcolligen-

dum theolonia et consuetudines in civitate et insula prædiclis

) Denne Traktats Bestemmelser ere optagne i Traktat mel-

lem Christian den Anden og Henrik den Ottende 30. Juni

1523. Rym. Foed. Tom. VI. P. I. S. 216; Dumont Tom.

IV. P. I. S. 386; Kaikar Aktstykker til Danm. Hist. i

Reformationstiden, Odense 1845. 4. S. 13—24.
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providum vel providos et circumspeclos viros, origine 1490.

Dacos vel Noricos non aliuni vel alios alterius nalionis 20. Januar

seu ori gin is cujuscunque.

Anordning om Handelen, om Losgængerie,

Nævaingsmænds Skatfrihed m. m. 1. Juli 1490.

Vedtaget som Althingsbeslutning i Domsform og almindelig

kaldet «Pmmgsdomr um verzlun« o. s. fr. — Dens Gyldighed

er siden erkjendt og stadfæstet ved flere Domme, jevnf. F. Joh.

Hist. Eecl. Isl. II, 245, Espolm Islands Arb. II, 113. — Her

aftrykt efter Transscript af fem Mænd fra 1544 i Geheime-

Archivet («Island og Færoe« Nr. 10); gammel Afskrift i Ge-

heime-Archivet: »Island 4. Suppl. Nr. 1 a,» fol. 57 b. — For-

hen trykt med dansk Oversætt. i M. Ket. Samling I, 78—87.

Ollura monnum ])e\m sem J)etta bréf sjå efcr heyra

seuda Eyjolfr Einarsson logmann sunnan ok austan å Is-

landi, Finnbogi Jonsson logmann norføm ok veslan å

Islandi, ok allir 16gréttu.menn, kvebju gubs ok si'na, kunnigt

gjorandi , at |)å er libit var fra gufcs burb vors herraJesu

Kristi M. CCCC ok m'utygir ara, mifcvikudaginn næstan

ePtir Péturs met-su ok Pals, å almennilegu Oxarår J)ingi,

vorum ver til kallafcir af heiciirsamligum manni Didrek

Pi'm'ng, hofufcsmanni yfir ollu Islandi ok Varbhusin, at

dæma ok skoba, hvern frib at utlenzkir kaupmenn skulu

hafa hor i landit, ok ^ser flciri greinir sem her eptir

fylgja. — 1. j n primis J>at saraa bréf, sem birtist um
frtø

1 millum Noregs kongs oli Englands kongs ^ar å

l^Pginu, um engelska menn, at J>eir skyldu raega sigla

me^ fri i Island, meb réttan kaupskap ok falslausan; svo
oI

< eigi stør um ])pM menn, })å sem kongsins bréf hafa

^ Tn sér
? ok meb réttan kaupskap vilja fara, mebsvoddan

tUnnu m ^l, åttunga, kvartél ok stikur, sera at fornu hefir

»er i landit. En hverr sem fals selr, sekr xiij morkum,
en hiuum sem keyptu eptir sem logbok vottar K En
e J)eir vilja eigi bæta, sem misgjorfcu, J)å sé })Q\m fyr i r-

J^nn kaupskapr å £vi skipi, en hverr vib l)å kaupir J>ar

?
J6l,s»S Kmjpab. c. li.

1490.

1. Juli.
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1490. eptir, sekist sem jDeir Itanpi vib utlæga menn — Svo

I. Juli ok bofum ver dæmt, at j>yzkir ok Engelskir skulu halda

frio sin i millum hér i landit, meban J>eir liggja i hofnum,

sakir Jjcss at kongsins skipan vercur landinu eigi til nytta,

ef Jieir halda ekki frio sin å millum, en hvorir hafi hafnir

sem \>e\m lientar ; en hvorir sem frioinn brjdta, J>å sé eigi

vib J>å
keypt, nndir sh'ka sekt, sem fyr skrifat stendur. —

Skulu vorir landsmenn Ifka svara J^eim logum ok rétti,

sem vib J>a kunna brotligir at verba, sem Jpeir vib oss. Svo

ok skulu engir utlenzkir menn ha fa hér vetrsetu,

utan fy rir fulla naubsyn, ok seli ])6 engan pening dyrra

vetr en sumar, ok halda engan islenzkan mann sér til

J)jdnustu .ok gjori hvorki skip né menn til sjds. En hverr

sem })å hysir eba heimir, obruvis en mi er sagt, svari

sh'ku fyri r sem hann hysi utlægan mann , en hverr is-

lenzkra manna sem ])eim ])jonar, svari slikri sekt sem

hinirj eignist kdngr hålfar sektir, ok svo f>at gdz sem

dleyfilega stcndr, en kdugs umbobsmabr hålft ok hans

fylgbarmcnn. — 2. Svo ok bofum vær dæmt ok samtyk

t

af allri logréttunni , at engir bubsetumenn skulu vera i

landinu, Jjeir sem eigi hafa biifé til at fæba sik vib, svo

\>6, at J>eir eigi ekki minna feen iij hundrub, svo karlar

sem konur, og skyldir til vinnu hjå bændum allir J>eir,

sem minna fé eigu eu nu er sagt, konur og karlar. En

|>eir karlar ok konur, sem eigi vilja vinna, sé upptækr

allr J)eirra afli kdngs umbobsmanni ok bændum dllum i

sveitinni ; en hverr sem j)å heldr eba styrkir mdti ^essitm

vorum ddmi ok samjoykt, sé sekr iv mdrkum vib kong;

— en um kaupalag å skreib ebr varniug i sveitum sé

eptir Jvvl , sem dåudimenn verba åsåttir meb syslumanns

råbi — en ef Jjeir ellr J)ær vilja heldr fara å husgång

en vinna, hafi refsing til vj aura, sem syslumeun ok

bændr verba åsåttir. — 3. Item bofum ver dæmt alla

nefndarmenn ok kongsins haudgengna menn fnumskatt,

en taka oskert Jnngfararkaup umfram, ok alla skylduga

^ Kaupab. c. 1 4. — *) Mannhelgi, c. 6.

* ^ A * -V^s^V . » * ™ — • * *
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a * rioa meb logmauni til jDings , sem logbdk utvisar, ok 1490.

samleio eiga vib hann, eor sekr xij aurum, ok gjaldi apt • l? Juli.

skatt ok Jringfararkaup, ok sé ur nefndinni, ulan valds-

monnum Htist annat sannara. Sam^ykti J>enna vorn dom
fyr skrifabr Didrik Pi'm'ng, sera Arni Snæbjarnarson offi-

cialis heilagrar Skålholts kirkju, herra Halldor Orinsson

aboti å Ilelgafelli, Herra Jon Arason åboti i Vibey, ok

allr almugi sem })å voru å J)inginn. Ok til sanninda hér

um settu fyrskrifabir dåndimenn sin iunsigli meo fyr-

skrifabra logmanna iunsiglum fyrir J)etta domsbréf, er

skrifat var i sama stab ok åri
,

degi sibar en fyr segir.

En OrdinantS, hvorledes Kirketjeneslen skal 1537.

holdes. Kjobenh'avn 2. Sept. 1537 1
). Denne

Kong Christian den Tredies Kirkeordinants er udgivet for

«Danmarks og Norges Riger og de -Hertugdome til Slesvig

og Holsten« i Khavn 2. Sept. i 537, senere med enkelte For-

andringer bekræftet paa- Herredag i Odense 14. Juni 1530. —
Den latinske Ordinants trykt i Khavn 1537. 8vo.

;
Biskop Pal-

tøtiii danske Oversættelse trykt forste Gang i Roeskilde 1539.

8- og senere flere Gange med forandret Redaktion. — Vedtaget

for Skalholt Stift i Island paa Althinget 1541 og for Holum

Stift 1551. I alle Bestallinger for de ældre islandske Biskopper

efter 1540 paalægges demat holde «Ordinantsen», eller «vor Re-

formats og Ordinants«, hvis Overholdelse ogsaa indskjærpes

idelig i mange Reskripter og aabne Breve, hvoraf de fleste

findes i den Ketilsonske Samling. Der findes ogsaa den kgl.

Intimations-Skrivelse til OrdinaiUsen i islandsk Overs., samt tillige

paa Dansk, men ikke ganske fuldstændig [M. Ket. I, 206—222].

Det her optagne Uddrag er taget efter den roeskildske Udg. af

' ^ 539 . En utrykt islandsk Overs, af denne Ordinants findes i

det store kgl. Bibi., Thotts Saml. Nr. 1282. Fol. — Uddrag.

Vi Christian o. s. v. helse vore Rige og Hertugdome

med Naade, Fred og Lykke af Gud. — Vi have

ladt forsamle Prestyr og Predikerc, som lære udi Kirkerne

°ver Danmarks Rige og vore Hertugdome, og befole, at

do os skulle beskrive en ret helig Ordinants, den vi kunde

see Ordinants 2. Juli 1607.
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1537. tage i vort Beraad. Og den samme toge vi, og senden

2. Sept. bort l il verdige Fader Doeler Morten Luther, ved hvilken
-

"
' Gud haver af sin Mildhed og Barmhiertighed udi desse

sisle Tider igien send os Chrisli helige og rene Evange-

lium; saa ansaa han samme Ordinants med de andre vise

Mend i Skriften, som i Wittcmberg ere, god og ret at

Vore. — Men paa det, at det maatte gaa des rettere til

med denne helige Handel, da have vi begieréj af Hog-

borne Forste Johan Frederik, Hertugen af Saxen, Kor-

forsfe etc, vor gode Ven , at han hid sende os elskelige

Hans Bugenhagen afPomern, en Doctor i den helige Skrift,

hvis samme vise Mands Raad og Tilhielp vi med vort Raad

have brugt til at fuldgidrc denne helige Ordinants, at man

skal vide os ikke at haveverit sielfraadigc eller fremfusinde

her udi, men have brugt saa mange og saadaneTilhielpere. —
Der samme Ordinants vor bu bleven fuldkommen . da indforde

vi hende ved vor Cancellere for vort menige Riges Raad;

saa bejaede de og toge ved alt det samme Ordinants ind-

holder — — Givet paa vort Slaat i Kiobenhafn, Aar efter

Guds Byrd M. d. xxxvij, den anden Dag i Hostmonet, der

Superattendenterne bleve viede og overlyst forskikkede til

Stiktene.

I. Om Lerdomen.

IL Ceremonier og udvortes Rirketienste.

4. Om Heligedagshold.

Ingen helige Dage, som for er sagt, tage vi

ved, uden de vonlige Sondager, at Folk een sinde om
Ugen maa hvile sig af Arbeid, hore Guds Ord, annamme

Sakramcnt almindelig med hver andre, bede om al Nod-

torft og takke Gud for velgjort. — Tre Christi Hoved-

Hogtider udi tre samfelde Dage holde vi for Christi

Histories Skyld helige, desligeste Nytaars Dag, helige tre

Konger-Dag, Kyudermysse Dag, Marie Forkyndelses Dag 1

,

og dersom den samme falder i Dimeluge, daskai han boldes

) Fr. 26. Oct. 1770
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Palmeloverdag, efter gammel Sed; vor Herres Himmel- 1537.

fards Dag, Mariæ Besogelses Dag, med sit vonlige Evau- 2. Sept

g«lio , men Epistelen skal leses af Jesaic Prophetie eap.

X1
-

: «Der skal udgaae en Qvist« o. s. v. — og endes

der: «og hans Leyersted skal vorde hederlig«; S. Hans

Baptistes Hogtid, S. Michelsdag for en Taksigelse, og

Alle-Hellene Dag. —

8. Hvorledis man skal samle Folk udi Egteskaf.

— — Der skulle ingen gives tilsammen udi Egteskaf

mod Forbud udi de forbod ne Led. Ikke heller de som

lonlig mellom sig sielf have trolovet sig sammen, foruden

deris Villie, hvilke de ere undergifne. Eller de som ikke

ere tilforn en og anden sinden obenbare forkyndte udi

Kirken, og med en almindelig Bon have ladt sig hielpe

hos Gud. — Men hvor lo nu ere, der ingen Hinder er

hos i desse eller andre Maade, de mue udi Kirkens Ner-

Verelse, efter Landsens vedtagne Sed af Kirkens vedtagne

Tienere lade sig samle, efter den Skik og Maade som
staar i Dr. Mortens lille Catechismo. — Saa skal nu efter

denne Dag intet Egteskaf tilstedes udi tredie Led, at der

niaa holdes den Hofskhed til Slegten, som her til dags

af vore Forfædre haver verit holden.

9. Hvorledis Kirkens Tienere skulle tilskikkes
l

.

i

Fordi Prest-veyningen eller Ordning er intet andet,

end en Skik i Kirken, at kalde nogen til at tiene udi

Guds Ord og Sakramenter, di ingen skal af sig sielf, udeu
han bliver lovlig kald, understaa sig den Tienste udi

Kirken eller ind treuge sig udi nogen Sogeu. — Saa mue
°u alle Presteue udi hvert Heret eller Len, med deris

Superattendent udvelle sig een af Predikerne, hvilken de
agte duelig der til, hvad heller han boer udi Kiobsted

eller paa Landsbyen, til at vere en Probst over Presterne

og Kirkerne udi Heredet. — ftaar man behover da en

') see 4. Mai 1542.

i
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1537. Tienere udi nogen Kirke, da skal der, for end nogen

2. Sept. udvelles, flittelig bedes om hannem, efter Christi eget

Ord og Exempel. — Siden skulle de beste af Kirken,

hvilke det. samme behor, paa den menige Almues vegne

med Probsten udvelle seg den de agte bekvem der til,

den Kirken kan med et godt Rygte om et godt Lefnet og

gode Seyer (Sæder) forskrefne (o. forskrive) til Superatten-

denten over samme Sted, saa skal Kirken med Skrivelse

forskikke hannem til Superatlendenten, og der lade hannem

forhores om sin Lærdom og Forstand — Men hvor som

nogle ere,de Rettighed have af Arilds Tid at forlene nogle

Kirker, som sande Patroner der til, og pleye at kiese

Sognepresler eller Predikere der til, og dennem for Bispen

indfore, der skal Kirken denncm bede om en Mand,

hvilken hun agter at vere bekvem, at de saa kunde ind-

fore den samme for Superatlendenten. — Udi Kidbstederne

skal denne Rettighed vere hos Borgmester og Raad, end

ogsaa der, som Raadet her til ikke plejer at have nogen

Rettighed, om de ellers ikke vorde denne vor Ordinants

og Skik misbrugendis. — Og Kirken som saa udskikker

samme Person til Superattendenten og Lensmanden skal

staa hans Tering. — Dersom samme Person, den Kirken

saa begierer, findes da skikkelig udi Lærdomen, daskai

Superattendenten forskrive hannem til Lensmanden over

samme Sted, at han hannem annammer og stadfester paa

vore vegne. Der skal Edeu, den han skal giore, saa lyde

og ei anderledis: «Jeg N., udvold Sogneprest til den

Kirke N , lover min naadigste Her Konge Troskaf, at jeg

vil forfremme det Hans Kongelige Maycstat kan vere til

Ære, Lydelse og Frid. Ogsaa lover jeg, at jeg vil vere

flittig i mit Embide det mig befalles, saa lenge som jeg

bliver der ved, efter som det mig forskrevet staar i Or-

dinantsen. Dersom jeg enten uforseendis eller af menne-

skelige Skroblighed noget forsomer, da forlade mig det

Gud ved sin Son vor Herre Jesum Chrislum. Men her

emod vil jeg af ret Forakt intet giore, saa sandelig hielpe

mig Gud med sit'helige Evaugelio». — Der skal da vor
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Lensmand, strax som han kommer, lage blidelig mod 1537.

hannem. og forsende hannem saa med Skrivelse bort til 2. Sept.

Superattendenten, at han ei skal besvores med lang Tering,

og Kirken ei heller altho lenge oinbere Sogneprest, og

sin Sielesyrgere paa Guds vegne, hvilket ei kan vere for-

uden Fare. Ikke skal heller vor Lensmand tage noget af

hannem: at vore Leusmend ei lade sig befinde udi slig

Girighed, den vi Superattendenten formene. Ogsaa at

vore Prester ei skulle siunes eller nodes til, af en for-

bandet Simoni , at kiobe sig det helige Kirke-embede til,

der hofske og lerde Dandemend skulle tilkaldes, og end

med en helig Paamindelse tilnodes, om de ellers ikke

vilde, saa langt er det der fra, at de ugudelige og sleme-

lig skulde kiobe sig det til. Saa kan det nu ikke somc

vore Lensmend , som her til dags ikke somede Pavens

Bisper, uden de vilde og alsom hogeste lastes for Tyranni

Og Simoni. Men dersom Skrivern der Brevet skriver skal

noget have for sin Umage, den dog er (oye , da skal det

vere en half Gyllene, eller og i det hogeste en heel Gyl-

lene for en Æres Skyld , den maa han , som udvold er

til Sogneprest, give Lensmandens Skrivere, dog skal Kirken

den bekoste, som hannem haver udsend. — Siden naar

han kommer igien til Superattendenten med Bref, saa

skal han tage haunem ind i Kirken der udi Byen som

han boer, og for Alteret befale hannem sit Embide, med

saadan en Fandzone : — — —
Siden skal Superattendenten med sit besegle Bref for-

skikke hannem til Probsten
,

og tale hans Bedste hos

haunem, saa vel som hos de andre Preste, om der ere

uogle flere udi samme By, dit som han forskikkes-, og

saa skal han med Skrivelse tale hans Bedste til Raadet

og den hele Menhed, at han skal vere deris Predikere i

Guds Ord, og uddele dennem Christi Sakramenter. Saa

skal Probsten om Sondagen eller den neste helige Dag der

efter udi Predikeu tale hans Bedste for Folket, og lese

Bispens Bref, at han er rettelig kaldet, overbord og til

Embidet beskikket udi den Kirke. — Naar vor Lensmand
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1537. haver sideii noget Erinde did heden (ellers giores det ikke

2. Sept. Behof at komme did for haus Skyld) da skal han paa

Kongens Vegne give Folket i samme Sted Befaling, at de

skulle vide for
ne

Prestes Bedste og give hannem paa sin

Tid hvad hannem tilfalder, og sige dennem det hordelig

til, at han paa Kongeus vegne vil straffe over de Ulydige.

Saa er nu dette vor alvorlige Befaling, at vore Lensmend

saadant skulle udrette, naar det dennem kan vere leyligt.

— Fremdeles findes her vel de Sogner udi Riget, hvor

hverken er saa meget Folk, eller ere saa rundelig for-

syrgede, at hver kan holde sin Sogneprest, der af kommer

det da, at een Sogneprest nodes til at tiene mange Sog-

ner, bode med sin store Umage og deris foye Forbedring.

Di skal ingen Sogneprest have flere Kirker, end han til

Gafns kan med Prediken og Sakramenters Tildelelse vel

beslaa, og med sin Degn lære Bornelærdomen
,
og be-

stige dennem paa sin Tid i deris Huse, at vide hvad de

have lærd, efter den Ordinants som Superatteudeuten

hannem forskrivende vorder, med Probsten i samme

Heret. Saa mue der da af flere Sogne blive een Sogn,

hvor som Superaltendenten , Probsten og vor Lensmand

saa sjunes. Saa kunde de skrive os til, at vi det saa

slad feste. — De Sogneprester, som ere nu saaledis

forskikkede til den aaudelige Tienste, at predike Evan-

gelium, mue saa lenge akfes og kaldes det de ere, som

de blive voragtige udi retsindig Lærdom og gode Seyer,

at de ikke beVore sig med nogre timelige Handel, og

hvad dennem og deris Embede ikke vedkommer, meu der-

. som de begynde at blive andre end de vore, og end dennem

bor at vere, og ei raade Bod paa naar de ere blefne

paaminte, da mue de vel efter Superatlendeutens og

Probsleus Skion af Herskafet settes til Rette
, ja afsettes,

og regnes for uveyde, ligesom andet Almusfolk.

III. Om Borneskoler.

Kongelige Privilegier for Klerke.

Paa det at Salighedsens Ord og sand Dyd maa have

, sin lilborlige Ære, som det haver hos vore Forfædre,
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framfarne Konger verit holdet, og endnu allevegne holdes 1537«

af christne Forster, saa ville vi og, at Predikerne og 2 Sept.

alle andre, som tiene enten udi Kirkerne eller Skolerne,
v~~^^^"

med alle Studenter og Peblinge skulle nyde og beholde

de vonlige Friheide og Privilegier, som de her til dags

have haft, at de skulle blive fri for al Skat og Tonge, som

almindelig gaar over Almuen, di de have dog Besvoring

nog, om de staa deris Embide trolig for, hvilke de have

den menige Mand lil Tienste.

IV. Om Uphold og Forsiun til Guds Ords Tienere og

de Fattige.

Landssogne skulle lade sig noye hver med

sin Sogneprest, om de kunde fode hannem, kan det ikke

een gjore, da maa der legges een eller to af de neste

der til, men ingen skal eyge sig flere end tre til uden

obenbare Nod trenger hannem der til, men det er alle-

rede nog sagt. — Til Landspresterns Ophold maa holdes

"

den Rente, som her til pleyer at udredes Preste-

gaarde med Skov og Mark, som det dennem er tillagd

efter Love og Kirkeboger; Offer paa de tre store Christi

Hoytider, forst i Messen, strax Epistelen er lest. Item

for Brudvielse skal Soguepresten gives den vonlige Pen-

ning;^.^v^^>v &| > .

'

Naar Landspresterne do, da skulle deris efterlevendis

Enker udi Sognerne med deris smaa Bdrn opholdes et

helt Aar efter deris Dod 1

, intil de kunde bekvemmelig

blive" forseete, og een sinde efter Mandseus Dod skulle '

de have enten Vinterseden eller Sommerseden og tage

Halvdelen af Tiende. Saa at dersom Sognepresteu dor

efter Row (Rug) er soet, som bort efter S. Mortens Dag,

da maa hun med den hele Rowhost ogsaa have Bygseden

halv, med den halve tilkommendis Tiend, og holde saa

Soguepresten til Kost indtil et andet Aar han tager Renten.

— Men dor han efter Bygseden, som mellom Woldermysse

*) Fr. 3. Mai JG50.

4
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1537. og S. Bartliolomei Dag, da maa hun hoste det hun haver

2. Sept. soet, tage half Tienden
,

og have siden half Rowseden.

M CI) jjpr jian mellom S. Bartholomei og S. Martini Dag,

saa maa hun beholde det Aars Tiende aisammen, og have

Rowseden alene, og holde saa Sognepresten til Kost iutil

han tager Renten. Men naar Aaret er ude, da skal hun

vige ud af Prestegorden , om Sognepresten vil sirenge,

dersom det og siunes den Efterkommere noget svort, saa

tenke sig det at faa igien udi sin Efterleverske alt hvad

hannem her udi affalder.

De Fattige lil Behielpning skal al den Rente behol-

des som de her til dags ere vone at have, og hvad som

helst Gaver der foruden velvilligen gives, de enten om

helige Dage samles, eller i andre Mode did til fores.

Sognepresterne skulle almindelig alle enten leve kys-

kelig i Renlevenhed, hvilke det er givit, eller og gifte

sig. Dersom de her gjore imod, da skal man eeu og

anden sinde paaminde dennem; ville de da ikke raade

der Bod paa, da skulle de settes ud af Embidet, og udi

deris Sted andre tilskikkes.

V. Om Superintendenter og Probsler, deris Medhiclpere.

Superintendenter, som skulle holde denne Reformais

i Kirken ved Magt, skulle vere een udi hvert Stigt, og

til Medhielpere have en Pi obst udi hvert Heret. — Deisom

Probsterne have ikke nog i Sognene som de have, da ville

vi legge dennem rondelig mer til, saa at de samme, som

af andre skulle have Umage, ei mue sielf lide nogen Ar-

mod. Men naar som Probsterne af Nddtorlighed besoge

nogen Kirke, da skal Kirken give dennom een Mark, og

tage dennom fri udaf Herberg. — — —
Eii Superattendent •— kaldes nu ikke til nogen

Orkeloshed , som sodane pleye at vere udi , men til stor

Arbeyd, hvilket vi af Guds Naade vel kiende kunde, at de

paa Latino skulle traclere og lære andre den helige Skrift,

predike Guds Ord for Folket ikke aleneste hierne i Byen,

der som de bo, men ogsaa over det hele Stigt, hvort som

<
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• helst de komme; de skulle holde vore Undersotte til at 1537.

verc fridsommelige og lydagtige, med den Undervisning 2. Sept.

de skulle udi deris Prediken gjore om Herskaf og Lydelse,
v^-^v^*"

som man dennem er pligtig; de skulle legge Vind paa,

at Predikerne mue alle retsindelig og endregtelig lære

Chris (i helige Evangelium og andet det der bor at fylle

(folge) med, og at Sognepresterne med deris Hussinde

mue fore et liofskt Lefnet — Forend de skikke

dennem til sodan Tienste, skulle de hore dennem flilte-

lig over; saa skulle de, naar de ere overhorde, og af

Lensmanden paa Kongens Vegne stadfeste, skikke dennem

til Embedet, og med en Forskrift sende dennem saa he-

den til sin Kirke udi Herrens Nafn. — Men hvilke som

her imod gjore og tage ikke vore paa sit Embede, den-

nem skulle de give Paamindelse og Advorsel, og straffe

denuem, saa at de enten bedre sig, elier og tage Lens-

manden og Probsten til sig med nogle andre
Sogneprester

,
og sette dennem ud af.Embedet. — De

skulle og tage alle de Sager til sig, som Samvittighederne

ere anrorinde. iMen Ægteskabssager mue de forvise

til os sielf eller vor Lensmand. — Efterdi de kal-

des da til sodaut svort Arbeyd og Kirkens Forsyringe (For-

sorgning), og vi ei ville at de skulle noget enten lidet

eller meget eske for deris Tienste, men at de skulle tieue

hm* Mand forgicves med sodan deris Befaling, undertaget

det de hos Landspresterne fortere med deris Folk og iiij

Heste, og udi Kiobstederne hos Kirkeverieuie, naar de ere

udi Visitats een sinde om Aaret, eller og naar nogen af

dennem for nogen nodig Sags Skyld ellers nogen Tid eskes

af nogen Kirke, eller han haver dog Behof at ferdes did

heden. Da love vi, som vi for Gud bekiende det plig-

tige at vere , at vi dennem skulle beskierme med vore

Le nsme ud. Og som vi vel vide hvad det er Christus

siger: «En Arbeidere er sin Lon værd &c.» — da

ville vi beskikke hver Superattendent en ærlig Ophold og

Besolding. Dersom vi og siden i Sandhed kunde

forfaret, at de have der ikke nog udi, da ville vi legge
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1537. til hvad der fattes. Efterdi det hor og de Chrislne

2. Sept. at have Omsorg for de Fattige, da holde vi det og

tilbdrligt, at vi (naar Tiden saa begiver sig) vere omhyg-

gelige for Supperattendenterns og saa de andre Kirketieners

efterlevendes Enker og faderlose Bom.
m

Noget meer om Superattendenter , Probster og fattige Folkes

Kiste.

Superattendenten skal sielf haveTilsiun til alle Skoler,

og vide hvorledis der læres bode paa Troens Vegne og

udi andre bogelige Eonster; og han skal setteSkolemestere

dertil, hvilke han sielf, med Sognepresten og de bedste udi

Raad, haver overhort. Men Skolemestern skal sielf forsyrge

sig Horne, som under hannem skulle tiene udi Skolen, og

tagedennem som Sognepresten k iender og holder der gode for.

Superatteudens skal een sinde i det forste, med fuld

Myndighed af os, og med vor Lensmand, hesoge alle Sog-

nekirker, og fatte en god Besked paa alle Sogner, lade

beskrive alt det Gods der tilligger, med alle de Preben-

der, der udi ere, og beskrive alting udi klare Register.

Saa skal han beholde et hos sig og antvorde vor Lens-

mand det andet os til hende, at man der udaf altid kan

forfare, om Kirkens Tienere have nog at holde sig af, at

nogen ei heller maa her efter rove fra Kirken naar han-

nem saa laster. — — Over alting ville vi, at Superatten-

denten med vor Lensmand skal llittelig skrive os til, hvad

hver Sogneprest haver Behof til sin Fode, hver Predikere,

hver auden Kirketienere, hver Skolemester og Horre, at

x vi deunem stadfeste hver en evig Ophold. Og dersom Kir-

kerne formue ikke saa meget, da ville vi legge til hvad

der fattes. Probslerne skulle og have Forstand

udi Landsloven, og een sinde skulle de besoge alle Sog-

nerne hvert Aar og Raadet vere der over, hvor de komme

i Kiobstederue. Og naar Kirkens Regeuskaf er giord, da

skulle de forhore med det forste, hvor retskaffelig Sogue-

presterne predike Evangelium, udlegge Boruelerdomeu,

uddele Sacramenterne, og i alle Maade staa deres Embede
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for, og pryde det med et godt Lefnet, ogsaa om de ere vel 1537.

forsyrgede til deres Nodtortighed. — Dernest skulle de 2. Sept.

give Agt paa Sognefolket, at de mue vide hvad de have r

forbedret sig i den christelige Tro, hvilken de bekiende

i hvorledis de skikke sig der etter med deris Lefnet

;

de skulle give Agt paa Kirkerne og paa Kergordene, og-

saa skulle de udsporie om Sognepresterne faa deris vonlige

' Lon, som dem bor at have. Superattendenterne

skulle hierne, der som de bo, udlegge den helige Skrift

og slondum predike, men aleniste een sinde om Aaret

med vor Lensmand besoge Kirkerne hver i sit Stigt udi

leylig Tid, uden der og begiver sig nogen sonderlig Nod-

tortighed, at de tiere have Behof at fare nogen sled. —
Der skal og Superattendenten med vor Lensmand flit-

telig besporie sig, hvorledis Predikerne og Skolerne hol-

dis, ogsaa hvorledis det gaar med Hospitalerne og Fattige

,
Folkes Kiste, og vere der om, at der intet fattes udi. —
Dersom Superattendenten bliver befunden at staa ikke sit

Embede saa ret trolig for som det sig burde, men lader

sig forkrenke enten af Sognepresterne med Gaver, eller og

nogen anden Forsommelse han tager derfor, at han jo

ikke er orvogen til at gjore det hannem er befalet; eller

og, det Gud forbiude, han fulde udi nogen obenbare syndig

Last eller Kietteri, da skal man kiere hannem for Kon-

gen ; saa skal han stedis til Ords i to eller tre andre Su-

,

perattendenters Nerverelse — men dersom han ikke

raader Bod paa den Brost eller Last, der han kan rette

sig udi, da skal han settes ud af sit Embede. Naar

der udi nogen Stigt fattes en Superattendent, da skulle alle

j
Sognepresterne aleueste og Kjobstcderne i Stigtet komme

tilsammen Saa dog, at Kirkerne lige vel forsyrges med

Predikeu og Sacramenter Tivende Dagen efter han er dod

skulle de samles udi Byen der som Superattendentens Bo-

J

lig er. Saa skulle de eudregtelig give fire Sogncprester

fuld Magt og Myndighed til at udvelge een, den de kiende

! eu verd Mand og skikkelig baade i Lærdom og Lefnet.

j

Saa skulle samme iiij fy Ile hannem heden til den Super-
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1537. attendent, som nest er ved Honden, at han der bliver

2. Sept. overbord, kan det ikke saa strax skee, saa mue de gjoret

det snarste de kunde. Dersom ban domer hannem da

skikkelig dertil, da skal han siden beden sende hannem

til Kongl. Mayestat, at ban der bliver stadfest. Dersom

Kongen da annammer hannem, da skal han ved sine Be-

felsmend og Lensmanden der sammesteds gjore hanneni

myndig udi Stigtet, og befale alle Sognepresterne , at de

skulle ansee hannem derfor, og lyde hannem i de Ærinde

som en Superattendeut befalne ere. Ogsaa skal Superat-

tendenten sverie Kongen Troskaf, og at han vil vere flittig

udi sit Embide og aandelige Regiment, det han haver

paa Kirkens Vegne, af den Naade Gud giver hannem. —
Naar sodan en Superattendenter da saa annammet til

Stigtet, da skal han aabenbare indveyes, i den Kiobsted der

som han skal bo, paa en Syndag eller nogen Hoytidsdag

for end Prediken begyndes, ret for Alteret, formedels

Probsterne og v eller vj Predikere, de der nest hos ere.

Men den Superattendent, som der nest hos er boendis,

skal indveye hannem, saaledis som her siden efterfylle

skal. — —

1542.

4. Mai
Sex og tyve Artikle, som bleve paa Reli-

gions vegne bevilgede, samtykkede og beseg-

lede i Ribe. 4. Mai 1542, — Disse Christian den

Tredies saakaldte Riber-Artik ler [Ripar-artikular] ere al-

drig udtrykkelig indtorte i Island, men dog sandsynligviis

anvendte af Geistligheden under eet med Ordinantsen selv,

forend deres vigtigste Bestemmelser optoges i Christian den

Fierdes norske Kirkeordinants 2. Juli 1607. — Finn. Joh. Hist.

Eccl. Isl. II, 662 siger: at Riber-Artikler ere forte til Island

1543, og III, 120: at de ere gjorte gjeldende som Lov («in leges

relati») ; det forste forholder sig rigtigt, men til det sidste fin-

des intet Spor, undtagen forsaavidt som enkelte Geistlige for-

pligtede sig til at bolde dem. Den af M. Stephensen i hans

Dissert. S. 115 paaberaabte kongelige Befaling af 1543, hvorved

de skulde være paabudte som Lov, findes ikke ')•— Trykte forst

') Sandsynligviis er denne Stephensens Angivelse foranledi-
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1542, derefter med Ordinantsen i Khavn 1553. 8. og siden of- 1542.

tere; Islandsk Oversættelse utrykt i det kgl. Bibliothek, Thotts 4. Mai.

Saml. Nr. 596.8°. — Uddrag.

Vi Christian &c. G. Å. V. at efterdi der tit og ofte

er beret for os, hvorledis at vor Reformats og Ordi-

nants ikke ved Magt holdes, eller hertil haver haft

sin Fremgang som det sig burde. — — Da have vi diss

til Behof ladet alle vore Befalningsmend
,

desligeste alle

Superintendenterne over alle Stigterne, over alt vort Rige

Danmark, forskrive hid til os, til vor Kiobsled Ribe, og

befalet samme vore Superintendenter at de skulde optegne

alle Broster, hvormed de viste og kunde tenke at samme

vor Ordinants mest og hoyest med blev forhindret, og

dem paa Artikle overantvorde os, hvilket de ogsaa giort

have. Hvilke samme Artikle vi nu med vort elskelige

Danmarkis Rigis Raad, som nu her hos os tilstede er,

have i alle forskrefne vore Befalningsmends for Sligterne *

Nerverelse disputeret, overveiet og i saa Maade beraad-

slaget og samtykket, som her efterfolger. Hvilke samme

efterfolgende Artikle alle og hver serdelis lige med for-

skrefne vor Ordinants, som vi om. Religionen have ladit

udgaa, ville at skulle ved Magt holdis. Dog skal forskrefne

Ordinants ligevel blive ved sin Magt, og dermed vere

uforkrenket i alle Maade.

1. Forst at som Superintendenterne have givet os

tilkiende, hvorledis at hvor nogen Sogneprest dor eller .

afgaar.her i Riget, da pleie menige Sognemeud at trette

om en Sogneprest at udvelie igieu, hvoraf tit og ofte skeer,

at hvilken Persone som haver mest Slegt eller Venner i

en Sogen, eller haver den storste Part paa sin Side, den

bliver Sogneprest hvad heller han er duelig eller lærd

dertil eller ei. Da ville vi at dermed herefter saa holdis

skal, at naar nogen Sogneprest doer eller afgaar, da skulle

get ved Udtrykket hos Kongslew (Private Rets forste Grunde

I, 230), der beretter, ligefrem efter Finn Jonsson, at Ri-

ber-Artikler ere «forte til Island» (o: bragte derover, ved

Biskop Jon Arasons Udsendinge) 1513.
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1542. menige Sognemend strax dertil keyse og udnefne siu af

4. Mai. de eldste og akteste Mend der i Sognen \ hvilke samme

siu Mend skulle have fuld Magt til, med Herredsprovesteus

Raad og Samtykke der i Herret, at keyse og udvelie en anden

from lærd Mand til deris Sogueprcst i den dodis og afgangne

Sogneprestis Sted. Og hvilken Persone som samme siu

Mend med Herrets-Provstens Raad og Samtykke i saa

Maade udvælendis vorde, der skulle Sognemeudene være

tilfreds og lade dem noye med, og samme Sogneprest, som

i saa Maade udvælies, skal strax forvisis til Superinten-

denten i hvilkens Stigt samme Sogner liggendis ere, og

der af hannem examineris og overhoris, og siden frem-

delis af Superintendenten forskrivis til Refalningsmanden

for Stigtet, og der af hannem stadfestis efter vor Ordi-

nantsis Lydelse. Dog hvor nogen Riddersmands mand haver

Jus patronatus til nogen Kirke, da maa han self udvæle

og med Provestens Raad tilskikke en lærd Mand til en

Sogneprest til samme Kirke, dog at samme Persone skal

forst forskrivis til Superintendenten og af hannem exami-

neris og overhoris, om han er lærd og god foren Sogne-

prest, for end han bliver indsæt i samme Sogn — 2. Ikke

skulle heller samme Befalningsmend for Stigterne mue for

Gunst, Gave, Vild eller Veuskaf, imod vor Ordinantsis Ly-

delse, stadfeste nogen til Sogneprest, uden han tilforn er

examinerit og overhort af Superattendenten , om han er

lærd og duelig for en Sogneprest, og ei heller maa tage

Penninge for samme Confirmats, som skede i gammel Tid,

meget mindre mue eller skulle Superintendenterne for

Gunst eller Gave, Vild eller Venskaf, forhindre nogle til

at blive Sogneprester, om de af forskrefne siu Mend der

i Sognen med Herrits-Provstens Raad ere dertil udvolde,

og de ere lærde og duelige til Sogneprester. 7. Item

hvilke som holde Capellaner, de skulle ingen Capelianer

mue holde eller sætte i samme Sogner, uden de ere tilforn

af Superintendenterne examinerede og overhorde, og Su-

') Ordinants 2. Juli 1607.

i



Riber-Artikler. 57

perintendenterne kende dom gode og duelige der fore. — 1542.

8. Og hvis som nogle Jorder og Eyendomme ere komne Mai.

fra Kirkerne eller Prestegaardene med Uret, da skulle Be-

falningsmendene for Sligterne dele samme Eyendomme der

til igien. 17 Item, dersom en Bonde haver nogen

Sogneprest noget til at tale med Rette, da skal han tale

hannem til for Herritsprovsten, i hvilket Herrit han iboen-

dis er; og Herritsprovsten skal være pligtig til strax at

hielpe Bonden saa meget som ret er, over samme Prest-

mand, saa fremt som Presten ikke vil lade sig af Bon-

den fordele til Tinge. 22 Item, naar nogen Super- . .

iutendent doer og afgaar, skal den Superintendent som

udvæles igien give sig til Domkirken og annamme samme

Stigt og Embede efter vor Ordinantsis Lydelse. Og skal

samme Superintendent, som udvæles, nyde, bruge og be- /

holde den Rente og Residents som han tilforn havde, it

halft Aar der nest efter i det mindste, dog ikke flytte for

end om Paaske eller S. Michelsdags Tide, og den afdbdis

' Superintendents Hustru skal blive og saa længe boendispaaSu-

perintendentens Residents, og skal hun til sin og den dodis

Superintendents Borns Bedste beholde Halvdelen, af det

tilkommendis Aars Rente, som Superintendenten tijkommer.

' 26. Item, de som ikke holde helligt alle Sbndage

og andre hoytilige Dage, som ere berammede og budne

i vor Ordinants, og findes der imod at giore, enten med

Ægt eller Arbeide, da skal hver af sit Herskaf derfore

straffes, ligesom for Hellebrode efter Loven, som er tre Mark.

Givet i vor Riobstæd Ribe, Torsdagen nest efter Sanc-

torum Philippi og Jacobi Apostolorum Dag, Aar &c. Mdxlij.

Anordning om Præsternes Underholdning i 1542.

Skalholts Stift. Khavn 19. Novembr. J542. — i9.Novhr.

AdditamentaiKbhavnsUnivers.Bibl. Nr. 30, p. 179; forhen trykt

iKjobenhavnske Selskabs Skrifter, 277 ; M. Ket. I, 241—243 ; •

Christian den Tredies Historie II, 368.

Vi Christian &c. G. A. V. at menige Sognepre-

ster udi alt Skarholt Stigt paa vortLancl Island have nu
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1542. ladet give os tilkiende dennom belangende, at efterdi

19. Novbr. Messer og Vigilier, og anden saadan ugudelige Cere-

monier og Misbrug, som hertil desverre haver været

brugt der paa Landit, skulle nu blive, som tilborligt er,

aflagde: da vil deris Rente og Underholdinge der med

blive dennom formindsket og for ringe for at upholde

dennom og deris Hustruer og Born med. — Da paa det

at Sognepreste og de Guds Ords Personer og Tienere, som

skulle predike og lære den fattige simpel og uforstandige

Almue Guds hellige Ord og deris Siels Salighed , mue

ligervel have og fange deris nottorftige Uppholdinge, og

der med Tiden ikke skal blive Brost for Sogneprester for

deris Upphold Skyld: da skal vor Lensmand der paa

Landet med os elskelig Her Gitzer Ennertsen , vor Su-

perintendent udi Skarholt Stigt, have Fuldmagt og Be-

faling at forfare samme Sognepresters Rente og Upphol-

dinge, og hvilke Sognepreste da flndis, som ikke have

Rente nok at kunde nottorftig holde sig af, da skulle de

tage saa mogen Rente af Kirkernis Part af Tienden, hvor

Kirkerne ere saa bygde at de det ikke sielf Behof have,

og legge samme Kirkens Part til Sognepresternis Under-

holdinge, til saa lenge vi kunde udi andre Alaadc lade

linde Raad til samme Sognepresters Underholdinge.

Desligeste ville vi, at Sonderne og Almuen der over

alt Skarholts Stigt skulle her efter som tilforn give deris

Sogneprester deris Hotolde og Jordferd, efter som

de af gammel Tid gjort have. — Ikke ville vi heller at

- Sognepresterne der over alt Skarholts Stigt skulle besveris

med nogen Ti unge eller Udgift af vore Lensmend,

uden de vore egne obne Breve der om fangendis vorde.

— Givet paa Vort Slot Kjobnehafn
,

Sondagen næst for

Vor Frue dag præsentationis Aar co. d. xlij.

1545. Aabent Brev, hvorved Præsters Ægte-Hustruer

13. Mans. g Bfirn i Island tilstaaes fuld Arveret. Kol-
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dinghus 13. Marts 1545. 1 Begister over alle Lan- 1545.

dene 4, 19; trykt efter Originalen i Rjobenh. Selsk. Skr. V, 13
- Marts.

279; M. Ket.
,
253-255; Christian den Tredies Hist. II, 393. ^ "

'

Vi Christian <fcc. G. A. V. at vi af vor synder-

lig Gunst ag Naade, saa og paa det at Preslemendene

paa vort Land Island skulle have des storre Aarsag til at

give dennom udi et godt, erligt og ehristeligt Lefnit, og

hver her efter have sin egen Egtehustrue
,

og ikke fore

saadant lost Skjorlefni; , som her lil desverre skeet er,

have undt og tilladet og nu med dette vort obne

Bref unde og tillade, hvilke af samme Prestemeud eller

andre geistlige- Personer der paa Laudet, som gifte sig

udi et godt erligt Egteskab og tager sig en Egte-Hustrue, •

da mue og skulle samme deris Egte -Hustruer og beggis

deris rette Egfe-Rorn, som de efter deunom ladendis vorder,

efter samme Prestemends l)6d være deris rette Arvinge, at

arve efter dennom alt deris rette efterladendis Gods og

Arf, rorendis og urorendis Gods, som dennom sielf

med rette tilhorer, ligesom andre Egte-Uustruer ogBorn

der paa Landet. — Dog saa, at for
ne Prestemend skulle

være pligtige til at predike og lere deris Sognefolk Guds

hellige Ord og Evangelium rent og klart, og gidre den-

nom tilborlige Tienesle udi Kirken og uden, baade med

Sacramenternes Uddielinge og anden Rettighed efter gud-

dommelige Indsetninge og Refalinge, og i alle Maade skikke

dennom efter vor Ordinants, som vi om Religionen og

anden Kirkernis Ordning med vort elskelige Rigens Raad

og efter andre lerde Mends Raad og Samtykke haver

over alt vort. Rige Danmark og Norge ladet udgaac. —
Cum inhibitione solifa. Dafum Koldinghus, Fredagen nest

efter Sondagen Oculi. Aar <fcc. M. d. xl. v.

Ålthingsdom
,

afsagt af Laugmændene samt 1545.

(Sysselmænd og Laugrettesmænd og bekræftet 30, J^
af Lehnsmanden og Althinget, om udenlandsk

') See *6r-£et. 1551.
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1545. Handel, Vinterleje og Told m. v. i Island. 30.
)^Jum.

jun j J545 # Aftrykt efter Papirshaandskrift i det kon-

gelige Bibliotheks Gamle Kongel. Saml. Ni. 1159 Fol., samt

Afskrift fra 17de Aarhundrede i A. Magn. Samling.

Ollum J)cim monnura sem Jietta bréf sjå ebur heyra

sendir Erlendur forvarbsson
,
logmann sunnan og austan

å Islaudi, forlcifur Pålsson logmann norman og vestan å

.Islaudi, syslumenn allir og svo logréttumenn kvebju

gubs og si'na, gdbum monnum kunnugt gjoraudi rat*

})essu voru opnu bréfi , ab })å libib var fra gubs

burb' M. d. xl og v år, å J)ribjudaginn næsfan eptir

Péturs messu og Pals, å almeonilegu Oxarår J>i'ngi , vor-

um vor tilkallabir af heibarlegum manni Otta Sligssyni,

kgl. M tB
fdgeta og hofubsmanni yfir allt Island, ab skoba

og ransaka og fullnabar dom å ab leggja, eptir J>vi inn-

siglubu bréfi sem kgl. M* sendi inn i landib meb nefnd-

um Otla Sligssyni , hvert ab hlyddi uppå ab baldast

skyld! upp héban eitt erlegt skikk og regiment millj

utlenzhra og innlenzkra.

Kom }>ar fram i fyrstu åklogun kaupmannanna af

Hamborg um t>å fiskibåta, sem Otti Stigsson hafbi ab ser

lekib eptir ddmi Kgl. M" vegna, hvab ^eim J)6kti sig skeb

hafa vald og orett uti, og ab ^eir hefbu ekki heldur

verib rettilega fyrir kallabir né stefndir hib fyrra årib,

åbur en domurinn gekk å; svo og kom J»ar fram um })å

vigt og gilding , sem hér hi fir gengib um landib, og um
utlenzkra varm'ng og litla mæh'ng, kvartiel og åttunga

mål, sem ^eir flytja hingab i landib, hér meb um ^eirra

toll, sem J>eir eru konginum skyldugir ab gefa af hverju

skipi, og um J>ann kaupskap og vetrarlegur og abra

håndtering, er J>eir hafa haft heri landinu; lolubu fyrr-

greindir kaupmenn ab hafa })ab og halda fyrir sig og

sina eptirkomendur , sem pessir fyrskrifabir logmenn og

logréttumenn dæmclu oggjorbu å millum Jtåirra ogalmiig-

ans, og t>ab sky Idi æfiulega baldast, hverir ab svo hétu sem
J)å

voru personulegaå Jjfnginu: Pétur Kerner CSkreider), Hans

Tode, HansTemman, Hans Berman, Hans van Tyner, Her-
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oiann Prijn, Jurin van Hagen ,
skipherrar; Henrik Mar- 1545.

teins, Hinrik Hinsken, Marteinn Aleyeuborg, Jacob Hambrok, 30. Juni.

Hans Luders, kaupraenn.

Leiztossdllum ab^essirkaupmenn hefou ndglega stefndjr

verib ogsvo réttilega fyrir kallabir meb Pim'ngs ddmi og svo

oorum fléirum gomlum domum, sem titt hafa fyrir J^eim

lesnir verib, og åburdæmdir um sdniu sok, eptir Jni sem Otti

Sti'gsson hafbi J)eim svar til gefib
J)å {>eir voru hvorutveggju

fyrir Kgl. Mu nåb nu i vetur um sama målefin. J>vi, ab

gubs nåb tilkallabri
,
og svo nndirtdlubu, fram bornu og

fyrir oss komnu, dæmdum ver fyrrnefndir menu meb fullu

doms alkvæbi:

I fyrstu grein, ab allir J>eir fiskibålar sem utlenzkir menn

ebaislenzkir^eirra vegnahafabrukab til sjos hér ilandibskulu

allir vera Kgl. M* og fdvetanum tilfallnir, eptir Pim'ngs

ddmi og obrum domum, sem £ar um I)afa åfallib. En {)å båta

sem utlenzkir meon hafa gjort eba gjora låtib, og ekki hafa

til sjos gengib, dæmdum ver ab J>eir mættu J)åselja og til

kaups bjdba åbur eun J>eir sigldu af laudinu og kaupstefuau

væn uti, J)d svo, ab Jjeir skyldu enga parta J>ar i eiga

vib Islenzka, små né stdra, mikib eba litib. Lofubu allir

fyrrskrifabir utlenzkir menn, er i sama tima voru å {n'nginu,

uppå sina tru, sål og samvizku, ab sérhver J)cirra skyldi

rétt til segja f)eirra båta sem }>eir aettu og ekki hafa til

sjos gengib, og ef aunab kyuni sannara sibar ab reynast,

l>å skyldu J>essir båtar sem acrir forfallnir vera Kgl. M*

og fdvitanum til eignar , en farmaskip ab fly tja J)eirra

skreib skyldu J>eir vel mega eiga , eitt eba tvd mest meb

hverju skipi og engan åviuuing J>ar meb gjora ebur bruka.

I anuari grein um vigt og gilding å skreib, dæmdum
ver ab engin vigt skyldi vera å millum utlenzkra og is-

lenzkra, heldur skyldi hun meb ollu aftakast um landib

allt, fyrir l>aun skuld, ab utlenzkir hafa ei haldib })ålofan

er J>eir hafa til forna lofab, ab 11} tja falslausan varning

og rettan mælir i ^eirra tunnum, kvartielum og åttiingum,

hvab hér til hefir misjafnt haldib verib , J)å skal sii

gilding vera um allt landib hébanaf, ab xx fiskar skulu
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1545. legpjast ofanå hvert hundrab og ei meira, af samfeuginni

30. Juni. skreib, abburtlogbum laungum og liinum stærstum fyrirtaks

^^fiskum, beinraegringum , J)yrskh'ngum og moltum, sem

ekki eru kaupmannsgoz , og ab vj hinir skilvi'sustu

dånumenn, iij l'slenzkir og iij utlenzkir séu tilsettir af

kongs umbobsmanni i hverjum kaupstab, sem bæbi séu M'sir

og velviljabir til ab sjå hvorutveggja gagn og naubsyu,

og skoba, virba og verb å ab leggja uppå båbar

sibur hvorutveggju peninga og gdz, ef skreibin kann små

eba li ti 1 ab vera, ab hun taki ei })vi'likri gilding semfyrr

greinir, ebur ef utlenzkur pemngur og vara kunna svo

vond ab vera, eba i svo litium mælum, ab hiin taki ekki

heldur })Vih'ku verbi sem vera å, {)å skulu J)eir svo til sjå

og J)ab til leggja, ab bæbi seljandi og kaupandi séu skab-

lausir af, eptir réttri kaupsetm'ngu, einkanlega efjråkann

å ab greina, og J)å
hvorutveggja skylduga J)ab ab halda

sem |>éir til leggja og åsåttir verba Jjeirra i milli, sem

annan logsamdan dom, og eiguist J)eir iiij marka sok fyrir

sitt dmak, hålft hvorir, og sé J>ar slrax rétt tekib af

l?eirra gozi, hvorra sem ab af bregba.

I J)ribju greiu dæmclum ver abKgl. Mts
tollur skyldi

vera eptir J>vi, sem nu um U'ma hefir verib vani til i

landib, xx gyllina i mynt af hverju Jmku skipi sem

fer meb kaupskap hingab i landib, og skulu greibast i

gobri mynt, gulli eba -sil fri, en ekki i annari små voru

eba pem'ngum. En af hverju engelsku kaupskipi x nobil,

og hvert og eitt duggarafar, hvaban sem })aber, ij eingelott

kongs umbobsmanni, £ar sem J>eir kunna yfir J)å ab komast;

en |>eir utlenzkir kaupmenn, sem skipta sinu gozi, reisa

bubir og hafa kaupskap i tveimur eba Jjremur eba fleirum

stobum, gjaldi hærra toll, ebur forlfkist vib kongs umbobs-

mann l)arum, J>vi ei skal eitt skip hafa meir kaupskap en

i einni hofu. j>ar skal hvert skip hafa hofn sem }>ab

kann fyrst ab ab berc. Eu ef uokkrir dirfast ab drifa

abra af hofnum, ebur banna hafnir: J>eir somu sem

J)ab gjora skulu strax gefa konginum sinn fulian toll, svo

' snart sem kongs umbobsmabur krefur, l^aun sem f>ab skip
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skyldi gefa sem burt var rymt, h'ka vel J)6 })ab kunni 1545.

J>areptir i abrar hafnir ab koma. 30. Juni.

i fjorbii grein dæmdum ver, ab engir utlenzkir

menn skyldu hafa her vetrarsetur i landinu meb nokkrum

kaupskap ebur bondlun, uema fyrir fulla naubsyn, sem

eru skipbrolsmenn eba litlir smådrengir, sem lsera vilja

mål; ebur J>eir sem heimta eiga storar skuldir; ebur et

skip kann ab få hafvillu og koma séint, })å allur fiskur

er seldur, J)å skulu f>eir, sem ab eptir vilja vera meb

kaupskap af J>eim, mega nieb ' fovetans leyfi vera i landinu,

i J)ann måta ab [>eir gefa viljuglega og reibuglega fulian

'toll, xx gyllini, J)6
svo, ab J>eir seli engan pem'ng

dyrra vetur eun surnar, eptir réttri kaupsctnmgu. En ef

[)etta er ekki af J)eim haldib {)å sé upptækur allur {>cirra

peningur, og sekir xiij morkum vib kong ab auki.

I fimtu grein var dænit og sam^ykt, ab barskerar

mættu liggja hér i landib mob fovetans leyfi og sam^ykki,

J>eir sem vilja vera landsmuganum til gagns og gdba,

og græba vilja folk, J)6 svo, ab J>eir sé mogulegir um sitt

græbslukaup og gobum monmim synist l>eir vera skab-

lausir af; en peir gjori hvorki skip né menn til sjds,

né hafi nokkurn annan kaupskap ebur håndtering hér i

landib; verbi J>etta ei af J)cim haldib, J)å sé upptækur

allur J)eirra peningur, sem J)eir hafa mcbferbis, kdngi og

kougs umbobsmanni til handa.

I sjottu grein dæmdum ver Pi'm'ngsdém og svo J)ann

sem dæmdur var fyrra årib å aljnogi, um Jx'irra båta og

skip, ab J>eir skyldu bli fa vib magt og i allan måta Jm

mynduga og skjallega ab vera i ollum \mm greinum er

})eir verba J)essum saraj>ykkir.

SamJ>ykti Jiennan vorn ddm åburgreiiidur hofubsmann

Otti Stigsson, Kgl. Mu bifalm'ugsmann yfir allt Island,

Herra Gissur Einarsson superintendeus Schalholtensis,

syslumenn allir og ldgréttumenn allir, })ar meb allur al-

mugi, er J)ann tib var å atyingj, ogsettu sin iunsigli fj rir

fcetta ddmsbréf, er skrifab var i sama stab, degi og åri

sem fyrr segir. ,
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1545. Dom af sex Præster og sex Lægmænd, be-

lil
e

ilL_ .fa'æ ftet af Biskop Gizur Einarsson af Skalholt,

om Fisketienden til Præsterne paa Vestmanno.

7. Sept. 1545 1
. Aftrykt efter Biskop Gizurs Brevbog i

Arne Magn. Saml. Nr. 266 Fol. S. 87.

Ollummonnumsem^ettabréf sjå ebur heyra sendaJ>or-

leifur Eiriksson, Brynjulfur Halldorsson, Snorri Hjålmsson,

Oddur Halldorsson, Jon Einarsson, Simon Jonsson, prestar

Skålholts biskupsdæmis, Påll Vigfusson, Jon Bjornsson,

Suæbjorn Halldorsson, Erlendur Jonsson, Olafur Thomasson,

Eyjdlfr Magnusson, leikmenn, kvebju guos og sina, kunnigt

gjdrandi, ab årum eptir vors herra lungabburb M. D. XL. V.

månudaginn næsta fyrir Man'umessu seinni, å Breibabolstab

i Fljotshlib, vorum ver tilncfndir og beonir af herra

Gizuri Einarssyni, superintendens Skålholts stiktis, ab

skoba, rannsaka og fullnabar dom å ab leggja, hvert afl

ab hafa skyldi su åklogun, sem nåbugasti herra kongurinn

hafbi um tiund i Vestmanneyjum. Kom J)ar fram fyrir

oss herra kdngsins bréf, i hverju svo stob, ab honum

hefbi flutt verib ab tiundin i Vestmanneyjum væri burt

(I regin af kdngsins landskyld
,

og hun væri })armeb for-

kortub. Item stdb svo i sama bi éfi , ab herra kongurinn

bibnr og bi'gerar Herra Gizur ab låta J>etta grandlega skoba

og greinilega umhugsa. Item i aunari greiu kom J)ar

fram fyrir oss gamall raåldagi kirknanna i Vestmanneyjum,

ab liskati'undir i Vestmanneyjum liggja til prestskaups,

hålfar til hvorrar kirkju. Sdmuleibis kom })ar fram tdlf

presta ddmur, svo hljdbandi, ab J>eir dæmdu prestuuum

tiunda hveru fisk af allri J>eirri skreib sem kæmi å land

i Vestmanneyjum, eptir innsiglubum bréfum gdbra manna

Og gomlura måldaga kirkjunnar i Skålholti, ab fråtcknu

heilagfiski. — f)vi, ab heilags anda nåb tilkallabri, ab svo

prdfubu og fyrir oss komnu, dæmdu ver fyrrnefndir

ddmsmenn meb i'ullu ddmsatkvæbi fyrrgreinda fiskati'und

i Vestmanneyjum vera og verib bafa réttilega rentu og

l

) See Aithings-Resol. 30. Juni 1680.



Om Islands Segl. G5 -

prestakaup J>eirra presta sem eru i Vestmanneyjum, eptir 1545.

fyrrgreindum måldaga, og herra kdnginn ongva tiltolu 7. Sept.

eiga né ått hafa til fyrski ifa&rar fiskaliundar. — SamJ)ykti
""^"""^

fennan vorndom meb oss fyrrnefndr herra Gissur og setli si tt

innsigli meb vorum fyrrnefndradomsmannaiunsiglnm fy rir

{wttaddmsbréf, skrifabi saraa stafc, degiogåri semfyrr segir.

Aabent Brev til Island om Landets Segl o.s.v. 1550.

Nyborg (28. Januar) 1550 *. Tegnelsebog paa alleC^JanuarO

Landene III, 127 b. — M. Ket. I, 265—6; F. Joh. Hist. Eccl.

Isl. II, 302; Christ. d. III.« Hist. II, 431. — Uddrag.

Vi Christian &c. helse eder alle: Biskoper, Pre-

later, Provester, Prester, Laugmend, Laugrettisraend,

Bonder og menige Almue, som bygge og boe over alt-

vort Land Isselaud evindelig med Gud og vor Nade.

— — — og skikke vi eder nu med os elskelige Lau-

ritz Mulle, Fogit paa for
ne vort Land Island et Indzegel,

som vi ville at I skulle bezegle de Breve med, som skulle

udgivis, som Laudit og den menige Mand anrorendis er,

og at I tilforordinere 6 eller og 8 Mend af de agtest og

beste der paa Landet, som samme Indzegle altid have'

udi deris Forvaring, paa det at same Indzegle ikke skal

komme til nogen Vanbrug. Givit paa vort (Slot) Nyborg

(Tisdagen post conversionem Pauli aposloli Aar 1550).

Aabent Brev, hvorved Præsters Ægteborn (il- 1551.

lægges fuld Arveret. Khavn 20 Februar 1551 2
.

20. Febr.

— Orig. i Arne Magn. islandske Diplomsaml. Fase. LII Nr. i,

med vedhængende Segl; Register paa alle Landene 5, 537. —
M. Ket. 1, 297; Christ. d. III.« Hist. II, 457; Jonsb. danske

Overs. S. 360, urigt. henfort til 16. Oktobr.

Vi Christian &c. G. A. V. at vi af vor synderlige
/

Gunst og Naade have undt og tilladet, og nu med dette

vort aabne Brev unde og tillade, at alle Preste, som

ere egtegifte eller herefter egtegifte vorde over alt vort

Land Island, at deris Bdrn og Afkommere mue arve deris

Fader og Moder, som andre verdslige Egtefolk paa vort

l
) see Reskr. 9. Mai 1593. — 2

) jevnf. 13. Marts 1545.

' 5



66 Instruction for Paul Hvitfeldt.

1551. Land Island gjprendis vorder. Thi forbiude vi alle, ehvo

20. Febr„ de helst ere eller vere kunde, serdelis vore Fogetter,
"~"r ~~ Embitsmend og alle andre, for

ne Prestemend , som egte-

gifte ere og déris egte Born lier emod paa Arve over alt

for
ne

Island, efter som forskrevit staaer, at hindre eller

i nogre Maade Forfang at gjore, under vor Hyllest og

Naade. Givit paa vort Slot Kjopnehafn, Sancti Galli con-

fessoris Dag, Aar Mdlj.

Kongelig Instruction for Paul Hvitfeldt, som
1552.

Lengjuanj \ Island. Dronningborg 13. Marts
13. Marts. & to

1552. Tegneiser paa alle Landene, IV, 52; M. Ket. I,

298-304; F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 312-315; Clirist. d III."

Hist. 477—80. — Uddrag.

Erende og Verve , som vi Christian <fcc. have til-

troet og befalet os elskelig Pouell Huittfeldt, vor Mand og

Tiener, paa vort Land Island at udrette.

Forst efterdi vi nu er kommen udi Forfaringe, ingen

almindelige Skoler at vere der paa vort Land Island, og

derfore flndis faa lerde eller duelige Prestmend udi bi-

belske Skrift at vere forfaren, det til stor Seels Voede og

Farlighed. Da paa det at saadan Forblindelse og Van-

vittighed kunde her efter afstillis, Guds hellige rene Ord

maatte leris, predikis og forkyndis, en christelige Reli-

gion der med at bogge: da ville vi, at efter denne Dag

skal funderis, stigtis og upholdis, forst hos Skalholt Dom-

kirke en almindelige Skole og der hos en lerd gudfrogtige

Skolemester, saa og tvende Locatter, og xl Personer samme

Skole at besoge, og desligeste hos Hole Domkirke en

Skole, en Skolemester og tvende Locatter, saa og xxiiij

Personer, dennom at tilholde hos Domkirken dageligen at

sjunge og læse bibelske Sangen og Læsning, efter som

tilforn gjordis og sangis her hos Domkirken de tempore,

og udi saa Maade dennom at.usitere og bruge hos Kir-

ken udi bibelske Sang og Lesning, at naar som helst at

nogen af Landspresterne afdode og afginge, da skulle

Sognefolket vide at have deris Tilflugt til samme Skole
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I

og Domkirke, ora hvilken Person da lengst og bedst haver 1552.

lort og skikkeligst var til det Preste-Embide igjen at Marts.

komme. Derfor skal for
nc Pouell Huittfeldt med begge

Superintendenterne og Biskopperne, saa og voris Foget

og Befalingsmands Oververelse overvegc og tilligge mange

Hundritt og Quigelle efter Landsens Viis, som skal af

Stigternis Gods udleggis til for
ne

Skolemesters, Locatters

og de for
ne

Personers, der hos Skolen leris og upholdis

skal, til deris Underholling , Klede og Boger, at enhver

af samme Skolemester og Locatter skal self vide at kreve

og upbere saadanne sin Bente af Bonderne og Tienerne,

paa Godset sidde, og self derover megtige at vere, paa

det at ingen gjerige eller uskikkelige Biskop skulle den-

nom samme Bente forhindre, og samme Skole og Beligion

der med igjen at nederleggis. Siden ville vi ydermere

lade vore Breve der om udgaae og saadanne Ordning og

Skik skal blive varende og bestendige.

Skal og for
ne Pouell Huittfeldt det saa hos begge

Superintendenterne af Skalholt og Hole Stigt forhandle,

at de ingenledis Vilskikke eller forordinere nogen deris

Svogere eller Slegtinge, der verdslige Personer ere, eller

nogenne Legemend at vere Pro vestere eller Offlcialler, sig

med Religionen at befatte, men alene de Prestemend,

som best ere lerde og mest gudfrogtige ere. —
Sammeledis skal hau og formane begge Superinten-

i

denterne, saa og vor Foget og Befalingsmand, at de tro-

ligen underviser og forholder hver Mand der paa Island

retferdigen at tiende af Fisk og andet, efter som af gammel

Tid veret haver, og den at delis og skiftis under os,

Kirken og Presten, efter vor Ordinands Lydelse.

Drottningborg Sondagen Reminiscere, Aar co,

d. I. paa det andet.

Paul Hvitfeldts Reglement for Skolerne i (1552.)

Island. Uden Sted, Aar og Dag. Trykt efter

Rektor Thorkillii Afskrift i det kgl. Bibi. JSy kgl. Saml. Nr.

338. 8; jfr. en Afskr. i Geh. Areh. «Island 4de Supplement

5*



68 Skolereglement.

(1552.) Nr. i a.» fol. 6; Finni Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 167; M. Ket.

I, 304-307; Christ. d, III.' Hist. II, 481.

Hvorledes Povel Hvitfeld forordnede om Skolerne.

Disse efterskrevne Artikle skal hver Biskop paa Island
|

holde med deris Skoler, hvilket jeg paa Kgl. M* vegne
j

haver tilsagt og befalet dennem efter hoibemeldte Kgl. i

M*" Villie. *
I

1. Skal hver Biskop holde een god Skole og der udi

24"sltoTepilter for Guds Skyld, hvilke hannem med Skole-

mesteren siunis bedst tilfaldnet og skulle ingen af disse

24 indtagis udi samme Skoler, uden de, som ville love

derved at blive og vel at lære, og siden tiene Gud og

Kirken hvor de blive til kaldne. — j^Item'skal hver

Biskop bolde een Skolemester udi hver Skole, som skal

lære fornævnte Pilter, og een Horer, hvilken Skolemeste-

ren siunis bedst. —J^ Item skal hver Biskop give sin

Skolemester til Lon hvert Aar 60 Daler, udi Smor, Vad-

mel, Fiske, Daler og Solv eller anden Vare, hvad han

vil have, og skal det gieldes hannem udi god og hefelig

Tid, dg skal forbcmeldte Skolemester have af Biskpppen

til sin Kost hvert Aar: 1 godt Nod; 4 gamle Faar; 6

Tonder Malt; 3 Tonder Meel; 1 Tonde Salt; 1 Tonde

Smor; 2 Hundrede Fiske og dertil Melk og Skjor naar

hanuem Behov gjores. —
-
JLjtem skal fornævnte Horer

eller Locat, om Skolemesteren siunis hannem at kunde

sit Embide og Kald vel forestaae, have til Lon livert Aar

20 Rd. udi fornævnte god Vare, og god tilborlig Kost

saa han kan vel hielpis. — 5. Item skal Biskopen holde

fornævnte Skolepilter med god Mad og Drikke paa Lands

Vise, saa hver af de storste fanger paa Fiske-Dage til

hvert Maal lU Part af een gild Fisk eller en halv Medtel-

Fisk og dertil Smor, men om Fisken er ikke saa meget

til, da skal dennem gives Kager og andet isteden. Men

de mindre skal hver af denuem gives 74 af en god Fisk,

dog han er ikke gilder, eller en halv Tosling, Smor der-

. til, Melk og Skjor, og naar Kjod spises, at de da kunde
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faae saameget at de kunde hielpes, og skal der lægges Sol (1552.)

og andet paa Laods Vise paa Bordet med, om de kunde
^^^^

have mere Behov end nu er sagt, — 6. Item skal dennem

og gives Mad udi timelig og hefelig Tid, paa det de ikke

forsommer deris Lectier eller bliver utidig til Lectien at

hore, som er forst da Klokken er ti om Formiddag, og

siden til Klokken er 6 om Aftenen udi det seneste. —
7. Item om saa kunde skee, at Gud lader nogen af den-

nem blive siuge eller kranke, da skal dennem gives saa-

den Fisk eller blod, om han kan faaes, og nogen hed

Melk, saa meget hver Dag at hver af dennem faaer 1

Mark Melk til hvert Maal i det mindste, eller mere om
det gjores dennem Behov. Og skal dette gives dem hiemme

paa Staden eller Biskopsgaarden
,

og ikke forsendes til

Staderbolen eller andre Steder fra deris Lectier. — 8. Item

skulle fornævnte Skolepilter have Vadmelsklæder , saa de

kunde være ufrosne, saa at hver af de storste faaer hvert

Aar 10 Alen Vadmel til Klæder, og hver to Pilter een

Bekkevod at ligge udi, og skal hun gives dem hvert andet

Aar, og de mindre Pilter hver 7 Alen til Klæder, saa og

een Bekkevod at ligge udi, som for er sagt, og skal dette

gives dem udi tilborlig og hefelig Tid, om Mikelsmisse.

9. Item skulle Biskoperne holde fornævnte Skolepilter med *

Boger og Papir, saa meget de kunde hielpes med, dem

som fattige ere. — 10. Item skal dennem faaes Lius udi

Skolen, saa meget de kunde hielpes med i baade Lectier

og siden , naar de gaaer af Skolen , at de da faaer een

Lampe eller Lius, at de kunde repetere deris Lectier ved,

og gaae til deris Seng med. — 11. Item skulle forskrevne

Skolepilter ikke sendes bort eller forhindres fra Skolen og

deris Lectier, enteu med Færd, Arbeide eller nogen anden

Tovelse, men de skulle alle blive ved Skolen Vinter og

Sommer, og ikke derfra hindres i nogen Maade.

\

Instruction for Knud Stenssen, Lensmand i 1555

Island. Nyborg, 20. Marts 1555. ~ Tegneiser
20 Marts -



70 Instruction for Knud Stenssen.

1555* paa alle Landene, IV, 528; F. Joh. Hist. Eccles. Island. II,

20. Marts. 329—331; M. Ket. I, 357-362; Christ. d. III." Hist. II,——- 515—17. - Uddrag.

1. Forst, at efterdi Kgl. M* forfarer, at paa Island

findis mange smaa Capelier, udi hvilke mangesteds er be-

frygtendis at udi skeer stor Guds Fortornelse, og der til

have Presterne, som dennnm besoge, ikke deris tilborlige

Underholling, og ei heller kunde gjore der slig Guds-

tjeniste, som dennum burde. Da paa det at med samme

Capeller maatte gjdris en anden Skik, og Guds Ere kunde

der med forfremmis, og vore Undersotte kunde vere

notleligest, skal . Knud Stenssen tage til sig begge Superin-

tendenterne paa Island, Laugmendene for souden og

norden, og der til nogne af de fornemiste Bouder paa

Island, og forsamlis til Altbing og der med dennum over-

vege den Leilighed om samme Capeller, og gjore der

Ordning og Skik paa, som kan være Gud almegtigste,

, hans hellige Ord til Forfremmelse og menige Island til

Gode og Beste, til deris Siel Salighed
, og hvis der om

besluttis, forhandlis og samtykkit vorder, at det siden for-

skrivis til Kongel. Majest., og Kongel. Majest. vil derpaa

give sin Conlirmalz.

• — — 3. Dcsligeste paa det at menige Clerkerie paa

Island kunde saa mogit des bedre fange deris Underhol-

ling og Kirkenne kunde blive bygt og forbedrit, haver

Kgl Majest. tilstedt, at Kronens Tienere, Sligtens Tienere

og Klosters Tienere skulle herefter alle tiende, som andre

Bonder og Tienere ere pligtige at gjore paa Island, og

Tienden at skiftis udi fire Parter: en Part Superintenden-

ten, den anden Part Prester, den tredie Kirkeu og den

fierde til f.ttige Folk, dog at der skal havis i: od flittig

Indseende af Kongel. M" Lensmend, Fogetier og alle andre

paa Island, at samme Tiende bliver retferdeligen skift, saa

det gaaer ligeligen til og de Fattige ikke fange den minste Part.

Haver og Kongel. Majest. bevilget, at saa holdis skal

med Tienden af Vestpen6, at de som boe paa Vestpeno

skulle her efter tiende deris fuldvaulig Tiend til Kirken,
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meden de som drage ud med derisBaade og ligge paaKoogel. 1555.

M" Grund, de skulle give til Kongel. Majt. Cndergift af

derisBaade, som der pleier at givis afandre Baadepaa Island,

ogdenUndergiflhaver Kongel Majt. undt til PresternisUuder-

holling og til Kirkenis Bygnings Behof paa Vestpenno.

6. Naar Superintendenten vil, og er fornoden at han

skal visitere og omdrage udi Stigtet, og forfare og have

Upseende at Sogneprester og andre Geistlige holde den-

num skikkelig udi Lefnet og Lerdom, da vil Kgl. Majt.

at hver Sysselmand skal vere forpligtet at folge Superin-

tendenten over alt det Syssel, som han udi er Sysselmand,

og med Superintendenterne have flittige og god Indseende,

at Ordinantzeu, som Kgl. Majt. om Religionen haver ladet

udgaae, bliver udi alle Maade ved Magt holdet. Givet

paa Nyborg Slot, Onsdagen nest efter Sondagen Oculi,

Aar co. d. 1. v. •

Forslag til Anordning om adskillige Punkter i. juli.

den geistlige Administration, Tiendens Er-

læggelse m. v. i Island. 1. Juli 1555. —
Denne saakaldte „Bessasta&a samf>ykt" er vedtaget af begge

Biskopperne, begge Laugmændene, to Præster og to Lægmænd
af hvert Stift paa Bessastaft den 24de Juni, men under-

skreven 1. Juli 1555. — Den er forfattet som Svar paa Knud

Stenssens Instruction af 20. Marts 1555; Kongens Besolution

er meddeelt i Knud Stenssens anden Instruction 16. April 1556

(see nedenfor S. 73) . Uagtet flere af dens Punkter ikke have er-

holdt udtrykkelig kongelig Sanktion, ere de dog, som byggede

paa ældre Sædvaner og Domme, vedblevne at være gjeldende.

— Dette Aktstykke er trykt med dansk Oversættelse hos M.

Ket. I, 362-376. — Uddrag.

— 1. 1 fyrstu grein, J>ab Yfcar Kongl. Majest. åhrærir

um t>ær hålfkirkjur og bænhus, e&a um £ær afcrar kirkjur

sem ekki eru naufcsynlegar soknarkirkjur, J)å skyldu

raeb ollu af takast. J>vi hofura ver fyrgreiudir menn

um |>ann sama articula eptir Yfcar Kongl. Maj" nåfcar

bréG, bofci og skipan, samjnkkir ortil, svo ab fyr sag&ar

kirkjur og saunghus skyldu meb ollu af leggjast, utan

i



72 ' Bessastads-Anordning.

1555. J)OT, sem naubsyn krefur standa skuli. En J)eirra kugildi

1. Juli. og lausafé skyldi hålfpart leggjast til prestauna upphcldis
"^"^^

og spitalauna, sem hinir sjuku skulu jnn leggjast,

hverir garbar ab oss virbast })ar bezt til fallnir, sem er

, fyrst i Sunnlendinga fjorbungi Kaldabarnes, Gufudalur i

Vestfirbiuga fjorbuugi, Glaumbær i Skagafirbi i Norblendinga

fjorbungi, en Bjarnanes i Hornafirbi i Austfirbinga fjorb-

lingi, svo framt sem Ybar Kongl. Majest. vill £ab svo

hafa og slabfesta. — En annan hålfpart af fyrgreindra

hålfkirkna og saunghusa kugildum og lausafé skyldu

eignarmenn jarbanna eignast, og alla J)å fastae ; gnar

parta og flok, meb rekum og skogum, sem J)eir og J)eirra

forfebur hafa J>ar tillagt, eptir Jm sem verbugur herra

Magnus Noregs kongur, gobrar minningar, hefir i sinura

bréfum og réttarbdtum bobib og bifalab ab fornu hér i

landib. En invenlaria og messuklæbi fyrsagbra kirkna og

saunghusa skulu biskuparnir meb Jénsmannsins råbi og

annara gobra manna leggja lil J)eirra soknarkirkna, sem

' mest er J>6rf å i J>vi hérabi ebur annarstabar. — — —
3. i })ribja lagi um t>å tiundargjorb, sem Ybar Kongl.

Majest. um skrifar, bybur og bifalar ab gjaldast skuli af

ollu jarbagozi, bæbi krununnar, stiglanna, klauslranna og

kirknanna, })å hofum ver })ab svo sam^ykt meb svoddan

skilmåla, ab all t jarbagoz skal tiundast, utan £ab heima-

land, sem stigtin, klaustrin og sdknarkirkjurnar å standa

meb sinni eiginlegri innstæbu og lausafé, og })ab sama

fyrir J)ann skuld, ab soknarprestar og abrir fålækir hafa

J)ar uppå skipabir verib fy rr meir og forbum daga. Somu-

leibis og svo um Joab gdz, bæbi last og laust, sem eignar-

mabur å sjålfur garbinn, J>å skal ekki tiundast svo mikill

partur sem su sdknarkirkja å i J)vi Jieimalnndi eba eiginlegri

innslæbu, meb J)eim rekum og ollum ltokum sem hun å,

en 611 onnur hennar fastaeign tiundist. — En um liundir

af Vestmannaeyjum hefir oss litizt ab svo til skipist, ab

allir J)eir menn sem bua å Vestmannaeyjum og |)ar eru

heimilisfastir, og svo J>eir sem J)ar roa å J)eirra skipum,

skulu gjalda venju-tiund, hvort heldur })au skip eiga {>ar
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innbyggendur i eyjunum, efta utlenzkir menn J»ar aferir 1555.

vistfastir. Ea J>essi venjuleg tiund er hver ti und i i- Juli.

fiskur i fjoru, og skal skiptasf i fjdra parta, og skal
^^"^

fåtækra manna parturinn leggjast lil ^eirra manna spi'tals,

sem stiptafcur ver&ur i Sunnlendinga fjdr&uogi. En })ann

fjdrfciing tiundar, sem tekst af fuglum og eggjum
,
og

Jnirfamdnnum tilheyrir, skuhi J>cir fåtækir sjålfir hafa,

sem t)ar i eyjunum eiga skylduga framfærslu. Vir&ist oss

og svo, ab eigi mætti J)arfrekari né onnur tiund å kongs-

ins garba leggjast. En bændur J)eir J>ar bua tiunda lausafé *

sitt eplir landsins vana. En um l>au skip, sem af megin-

landi koma og J)ånga& eru utgjort) til sjdar um verti&ina,

{)å gjalda undirgipt, eptir Kongl. Majest' skipan, sem

vanal^gt er ab gjalda uodir skip / Sunnlendinga fjdrfiungi,

J).eim prestum til eignar sem Jjar bua i eyjunum, })d méb

J>vi mdti, ab greiodir prestar skulu {)ar i stafcinn skikka

J)eim monnum, sem å ^essum Jand-skipum rda, hus og
*

vergogn eptir ^eirra })drfum, svo hvorutveggju gjori dfcrum

nægju fyrir sitt. — — '

Skrifab anno 1555 å Yfear Nå&ar Kdngl. Majest*

skattlandi Islandi, månudaginn næstan eptir Petri og Pauli.

Instruction for Knud Srenssen, Lensmand 1556.

paa Island. Kjobenh. 16. April 1556. — 16^April.

Register paa alle Landene 6, G04—605 ; Finn. Joh. Hist.

Eccl. Isi: II, 333—335; M. Ket. I, 380—384; Christ. d. III..

Hist. II, 524-26. — Uddrag.

1. Forst efterdi Rongel. Majest. tilforn haver befalet

KnudStenssen at tage til sig begge Superintendenterne paa

Island, Laugmendenc for sonden og norden, og forsamles til

Adelthing, og der med dennom overveye den Leilighed om de

smaa Capeller paa Island og siden der paa tilskrive

Kgl. Majest. deris Betenkende hvilket deris Brev og

Skrivelse
1 Kongel. Majest. haver overseet, og haver Hans

Rongel. Majest. der om bevilget og samtykt, at der med

saa holdis skal som her efter folger, til saa lenge Kongel.

') d. e. den foregaaende Bessastads Anordning.
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1556. Majest. kommer videre udi Forfaring om Landsens Leilighed.

April. —
- vil Kongel. Majest. at udi alle de smaae Capeller paa

Island skal her efter ingen Prediken eller Gudstieneste

' holdis, og skal Superintendenterne det forbiude Presterne,

og have derhos flittig Indseende, at det saa ved Magt

holdis, og hvis Notte og Fordecl som Sognepresterne her-

til have haft af for
ne

Capeller, skulle de herefter mue

beholde, alligevel at de samme Capeller ikke besoge. —
Findis og nogen Sogneprest, som ikke haver Prestegaard, da

skal Superintendenterne hver udi sitStigt tillegge hverSogne-

prest en Gaard af Stigtens, som alietid skal blive til en Preste-

gaard. — Tykkis Kongel. Majest. godt være, at der ingen

Hospitaler skal stigtes paa Island, medenat de Fattige drager

omkring Landet, og soger efter deris Underholling hvor

de bedst kunde, og skal Sysselmendene have Tilsiun, at

de Fattige blive fort frann et Sted og til et andet inden

Syssel, efter Islands Loug og gammel Sedvane.

— 3. Vil Kongel. Majest. self lade uppebere lierde

Parten af al Tienden over alt Island, som Biskoperne til-

forn haft have, og siden de tre Parter at komme til

Kirken, Presten og fattig Folk efter gammel Sedvane. —
4. Og skal Superintendenterne her efter for ingen geistlige

eller verdslige Sager tage nogen Sagefald, Kongel.

Majest. vil self den Rettighed for sig beholdet have,

og skal Kongel. Majest" Lensmand overveye Superin-

tendenternes Rente, dersom det da findis at Superin-

tendenterne ikke ere forsorget med tilborlig Rente, da

vil Kongel. Majest. tillegge dennom ydermere , saa at

de blive med nottorftige Underholling forsorget. — —
6. Oaver Kongel. Majest. ' befalet Knud Stenssen, at

annamme paa Kongel. Majest' Vegne alle de Jorde, som

ligger paa Altenes ok Saltenes l

,
og horer Skalholt Stigt

til, dog skal han igien udlegge til Vederlag saa mange

Garde og Rente af anden Kronens Tilliggelse til Stigtet

igien og baade udi de og alle andre Maade ramme og vide

') d. e. Ålptanes og Seltjarnarnes.
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Kongel. Maj' Gafn og Beste af hans yderste Magt og 1556.

Formue.

Givit paa Kjopnehafns Slot den xvi. Aprilis 1556.
16. April.

Brev til Superintendenterne paa Island, ang. 16. April.

Forbud imod at afhænde Domkirkens Jorde-

gods. Khavn 16. April 1556. Regist. paa alle

Landene 6, 6U6; M. Ket.I, 379; F. Job. Hist. Eccl.Isl. II, 335;

Christ. d. III.' Hist. H- 524.

Vi Christian <fcc. helse eder Superintendenter for

sonden og norden paa vort Land Island kerligen med

Gud og vor Naade. Vider, at vi forfare, at der skal

mangesteds bortkomme frann Domkirken af Kirkens Gods

baade med Maglaug og udi andre Maade, og Kirken ikke

skeer der imod Skiel og Fylleste. Thi bede vi eder og

strengeligen biude, at I efter denne Dag tiltenke intet af

Domkirkens Gods at maglegge der frann, eller udi andre

Maade tilstede at der noget Gods frankommer, uden vort

Samtykke 1

, meden have god flittig Indseende, at Kirken

beholder hendis Gods, som hun haver eller bor at have

med Relte, saa framt at vi ikke paa Kirkens Vegne ville

vide den Skade hos eder, og l den skulle Kirken igien

uprette. Datum Kjopnehafn, Torsdagen post Quasi modo

geniti anno 1556.

Aabent Brev, hvorved Konge-Tiende af nogle 1558.

Sysseler henlægges indtil videre til Skalholts 2
^_

F^r *

Bispestol. Khavn 28. Febr. 1558. Register p. a.

Land. 6, 629; Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. II, 336-337;

M. Ket. I, 387; Christ. d. III.« Hist. II, 541.

Vi Christian <fcc. G. A. V., at vi af vor synderlig

Gunst og Naade have undt og tilladet, og nu med dette

vort aabue Brev unde og tillade, at al den Stund os elskelige,

hederlig og hoglerde Mand Herr Giilbertt
2

, Superintendent

') Reskr. 22. <Apr. 1579; 6. Mai 1617
a
) d. e. Gi'sli Jénsson. ,
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1558. til Skallebolts Stigt paa vort Land Island, er Superinten-

niT~^7T dent udi for
ne

Stigt , maa og skal han til sin Under-
28. Febr. ° '

°

holding nyde, bruge og beholde al vor og Kronens Tiende

af disse efterskrcvne Syssel, som ere Aufftfierde
1 Syssel,

Syde Syssel, Arne Syssel og Issefierdts Syssel. Thi for-

biude vi o. s. v. Kjopnehafn den xxviij Febr. Aar co.

13. Decbr. Den koldingske Reces. 13. December 1558.

Indfort i Island som subsidiær Lov navnlig med Hensyn

til «Ketteri» ved Fr. 20. Marts 1563. — I Geheime-Archivet,

«Danske Kongers Historie« Nr. 31. fol. 150—166. Trykt i

Khavn 1559 og siden oftere.

Vi Christian den Tredie <fcc. G. A. V. at vi for-

fare, at de Recesser som vi have ladet udgaa siden vi

med vore elskelige Rigens Raad lode udgaae den Reces

etc. Mdxlvij udi vor Kjobsted Kjobenhafn, samme Recesser

have giort hos vanvittige Herritsfogder og Dommere Be-

sværing, fordi at de ikke kunde vide dem derefter at rette.

Derfor have vi nu med vore elskelige Dan markis Rigis

Raad, som nu her hos os lil stede ere — dragit

samme Recesser alle udi denne efterskrcvne Reces

og hvis denne Reces ikke forklarer, da skal man rette

sig efter Loven, dog skal den Reces, som vi med vort

elskelige Danmarkis Rigis Raad, Prelater, Adel, Kjobsteds-

mend og Bonder have ladit besegle og udgaa her med

vere uforkrenkit udi alle Artikle, som her udi ikke be-

nefnd ere. — —

60. Om Boersag og Jomfrukrenkere.*)

Hvilken Egtemand som haver sin Egte-Hustru leven-

dis, eller hvilken Egte-Hustru som haver sin Egtemand

levendis, og bliver befunden i aabenbare Hor, saa det er

O d. e. Austfjarba-sysla (nu begge Mula-Sysseler), Siou sysla

(nu Skaptafells-Syssel), Arnes sysla og Isafjarfcar sysla.

a
) Storedom 2. Juli 1564; aab. Br. 13. April 1565; Ægte-

skabsordinants 2. Juni 1587.



Den koldingske Reces. 77

bevisligt, da skulle de forste Gang, hvis Brost saa findis, 1558.

straffis paa deris Gods og Penninge, efter deris yderste 13. Decbr.

Formue, findis de anden Gang, da skulle de udi lige

Maade straffis paa deris Gods og siden strax forvises af

Landet; komme de tredie Gang, saa det er bevisligt, da

skal den Egtemand, hvis Brost saa findis, miste sil Hoved,

og disligest den Egtekvinde, hvis Brost saa findis, skal

druknis. Og naar Hor saa bevisis nogen over for Capitel

eller nogen anden tilborlig Dommere, da skal Dommeren

vere pligtig at give det sin Lensmand eller Herskab, eller

andre som det bor at straffe, tilkiende. — Hvilken som

og sagis og kan skellige bevisis over at vere Jomfru-

krenkere, da skal den derfor bode ix Mark til Kvindens

relte Verie, og yin Skilling grot til sit Herskab.

(70 Artikler). Givet paa vort Slot Koldinghus, Sanctæ

Luciæ virginis Dag, som er den 13. Dag Decembris Aar

etc. Mdlviij.

Aabent Brev, hvorved Kronens Tiende af 15^0.

Oefjords og Skagafjords Svsseler indtil videre 2 lJ. Marts,

tillægges Biskoppen paa Holnm til Skolens Un-

derholdning. Aarhus 29. Marts 1560. — Reg. p. a.

Land. 7, 521; Finn. Joh. H. Eccl. III, 12; M. Ret. II, 5—6.

Vi Frederik den Anden <fcc. G. A. V. at efterdi

vi forfare at stormegtige hogbaarne Forste og Herre,

Herr Christian den Tredie nogen Tid siden for-

leden havde udlagt Kronens Part af Tienden af Oyefjord

og Skagefjord Sysseler til Skolens Uphold for Norden paa

vort Land Island liggendis: da have vi af vor synderlig

Gunst og Naade, saa og at Skolen des ydermere kan blive

ved Magt, og de unge Personer, som der gange til Skole,

kunde des bedre fange deris Underholding og optugtis

udi Gudsfrygt, Religionen til Bistand, undt og tilladet,

og nu med dette vort aabne Brev unde og tillade, at

forskrevne vor og Kronens Part af Tienden af for
M"

V
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1560. Sysler mue og skulle vere og blive hos for- Skole^MaHs. .for norden
,

til saa lenge vi anderledis derom tilsigendis

vorder, dog saa, at os elskelige hederiig Mand, Herr
Oluf Hjaltensenn 1

, Superintendent der sammesteds, skal
aarligen uppebcre samme Tiende, og den siden at forvende
til Skolens og de fattige Peblingers Nytte og Underholding,
og til intet andet. Givit o. s. v. (Aarhus den xxix. dag
Marlii Aar <fcc. M. d. Lix — rettere: Mdlx.)

1563. Aabent Brev, at Klipper 2 og Vildvare
som sælges i Island, skal flint tilbydes Kongens'
Lensmand tilkjobs. Khavn 20. Marts J503 3

.~ Reg. p. a. Land. 8, 514 b; M. Ket. II, 18-19 islandsk
Oversætt., med hans Oversætt. igjen paa Dansk.

Vi Frederik den Anden &c. G. A. V., at efterdi

vi behove til vort egit Behof nogen Ganger, og forfare

at de ere paa vort Land Island tilfangs: da ville vi al

vore Undersaatte der paa Landit ingen Klipper skulle af-

hende, forre de denom tilforn tilbiuder vor Lensmand
der sammesteds; ei heller skal nogen Fremmede mue ud-
fore der af Landet nogen Klipper, uden de have dertil

Forlof af for- vor Lensmand. Sammeledis hvis Vildvare
der falder paa Landet 4

, ville vi udi lige Maade at vore
Undersaatte skulle forst tilbiude for- vor Lensmand. —
Thi bede vi og biude alle vore Undersaatte paa for-
vort Land Island, som Klipper eller Vildvare have at

selge eller afhende, at I denom vor Lensmand forst til-

biuder, han skal eder dennom, dersom
, de ere vor Gad-

') d. e. 6lafr Hjaltason.

a
) d. e. Heste (= Klepper, Klepperter).

s
) Dette Brev er, mærkelig nok, endnu paaberaabt'af Rentek.

i Skr. 19. Jan. 1833. — Man finder iovrigt fra Frederik
den Andens Tid mange Breve, hvori den fra gamle Tider i

Norge og Island gjeldende kongelige Forkjobsret er benyttet.
4

) «sem er skollaskinn, birnaskinu, rosmhvalstennur og stérar

hvalatenntir», tilf. den isl. Oversætt. (M. Ket. anf. St.)

uden Tvivl som Forklaring.



/
ning, for et skielligt Verd afkiobe og betale. Fordrister 1563.

sig nogen til at selge eller afhende til nogen Fremmede ^^MartT
enten Klipper eller nogen Vildvare, forre han denom vor

Lensmand paa vore vegne tilbiuder, eller og nogen Frem-

mede uden Foiiof denom at udfore, da skulle de, hvis Brost

saa findis, have forbrot til os og Kronen saa raogit, som

samme Klipper og Vildvare ero verd, og der til s traffis som

ved bor. Datum Frederiksborg den xx. dagMartii AarMdlxiij.

Forordning om Afgjorelsen af de Tilfælde, 20
-
Marts -

som ikke omtales i Islands Lov. Frederiksborg

20. Marts 1563. — Reg; paa alleLand. 8, 515 b; Finn.

Joh. Hist. Eccl. Island. Hf, 13-14; M* Ket. II, 16 — 17 jfr.

M. Stephensen commentatio de legibus, quæ jus Islandicum

hodiernum efficiant. S. 4—5. — Om den "ved denne Forord-

ning, der iovrigt mnatte ansees bortfalden ved Storedommen,

foranledigede Uorden i den islandske Ret, see P. Vi'dalin Skyr-

fngar yGr fornyroi Jénsbékar. Reykjavik 1849. 8. I, 396;

Arnesens islandske Rettergang ved J. Erichsen. 1762. 4. S. 21.

Vi Frederik den Anden &c. G. A. V., at vi ere

komen udi Forfaringe, at der undertiden forekommer ad-

skillige Sager paa vort Land Island, som Islands Loug

aldelis intet omformelder, og derover bedrivis mange grove

Laster med Ketteri 1 og andet, som ikke bliver straffet

som det sig burde; sammeledis at den geistlige Ordinants,

som om Religionen er udgangit, udi mange Stykker der

paa Landit ikke skal ved Magt ,ho!dis. Thi ville vi, at

derom her efter saa boldis skal, at hvilke af vore Under-

saatte paa for
ne

vort Land Island der bliver befundet

efter denne Dag udi obenbare Ketteri, skulle vere udsleger

og miste Livit, og deris Gods vere forbrot til os og Kro-

nen, og dersom nogen anden merkelige Sager forekommer,

enten om Horsager 2 eller andet, som straffis bor, eller

!

) d. e. Blodskam, see F. Joh. Hist. Eccl. lsl. III, 304. —
I Kristenretten bestemtes Straffe for de her tilsigtede For-*

brydelser, men kun Pengeboder og Skrifte, ikke Livsstraf,

jevnf. Storedom nedenf. S. 85.

2
) Fr. 6. Dec. 1743 § 22.
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1563. i andre Maade, og Islands Loug derom intet melder eller

forklarer, da skal derom rettis og dommis efter Recessen 1

,
20. Marts.

som her udi Riget udgangit er. Ville vi og, at Superin-

tendenterne der paa Landit skulle med Flid der over

holde, at den geistlige Ordinants bliver ved Magt holdet,

efter som den udviser og indholder. Bedeudis og biu-

dendis der fore vore Lensmand paa for*9 vort Land

Island, den som nu er eller her efler komendis vorder,

sammeledis Laugmend og Laugretiis(mend) der sammesteds,

at 1 have flittig Indseende med, at dette vort Brev aldelis

bliver ved Magt holdet, og der emod ikke gjoris, under

den Straf som ved bor. Frederiksborg den xx. dag Martii

Aar Mdlxiij.

27. Marts. Anordning om Oprettelsen og Indretningen

af Overretten eller 24 Mænds Retten i Island.

Khavn 27. Marts 1563 2
. — Reg. p. a. Land. 8, 517 b.

— En ældre islandsk Oversættelse i Stiftamts-Archivet i Island

A. 105 og Papirs-Haandskr. i Arne Magn. Saml. Nr. 189 4to,

har Dat. 17. Marts 1 562, og til dette Aar henfores denne

Anordning i Arnesens isl. Rettergang. Khavn 1762. 4. S.

462. — M. Ketilsson har den islandske Oversættelse, med sin

egen danske, og sætter Datum til 17. Marts 156 3.

Vi Frederik den Anden <fcc. G. A. V. , at vi ere

komne udi Forfaring, at Laugmendene paa vort Land

Island domme undertiden adskillige Domme imellem vore

Undersaatte der sammesteds, som ikke alle findis retfer-

dige at vere, og efterdi at Islands Loug formelder, at

hvilke Domme Laugmendene dommer skal Ingen imod

sige, uden Roningen selver, hvarfore vore Undersaatte,

og synderlige de Fattige, som ikke formuende ere deris

Ret hos os her udi vort Rige Danmark at soge, ofle skeer

Uret og komme fran det de have Ret til : Da paa det de

Fattige saa vel som de Rige mue nyde hvad Loug og

') Christian den Tredies koldingske Reces 13. Dec. 1558
2
) see Anordn. 6. Dec. 1593.
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Ret er, og dftrudidden ikke skuHe skee Forkort, ville vi 15(53
det saa aharligen lier efter holdet have, at vor Lensmand •

—

paa for"' vort Land Island, den som nu er eller her
27'' Mart8;

efter komendis vorder, aarligen paa en visse Tid skal

tage til sig xxiiij de fornemste og beste Mend paa Lan-
det, og for sig paa et beleiligf Sted udi Rette -kalde all«

de Domme, som Laugmendene der sammesteds udgive,
og vore Undersaattc deuom udi hesvere, og med for"
xxiiij Mend grandgiveligen grandske og forfare samme
Tretter, og dersom da lindis, at Laugmendene have
domt uret, da skal foi" vor Lensmand med for" xxiiij

Mend Fuldmagt have dennom at folde, og vore Under-
'

saatte hver at hielpe hvis Long og Ret er. — Og hvis
de paa for" Laugmends Dotne domendis og for rette
afsigendis vorder, skulle de vrre pligtig at give begge
Parlene beskrevit, som de ville anlsvare for <7ud og
vere bekiend for os Dersom siden nogen skader nogil
paa for" vor Lensmands og de xxiiij Mends Dom, da
tale sig denom til for os, og vore olskel (tigens R,ia(j (

og da derom at gange hvad Ret er. Bedendisog hinden- •

dis derfore alle vore Undorsaaite paa for" Vort Land
Island, som for" vore Lensmand i saa Maade slefnendis
vorder, at I rette eder efter med eders Breve og Itevis-
ning at mode for hanom og for" xxiiij Mend udi Rette
og da at lide

.og undgjelde hvis Loug og Rel er. Laden-
dis det ingenlunde. Gi yi

t paa Kjobnehafns Slot den xxvii
'

dag Martii. Aar Mdlxiij.

Forordning, at Præsterne paa Island skulle 27. Marts
soge Collats af Lensmanden efter Ordinanlsen
Khavn den 27. Marts 1563. Reg. p . a . Lariclene

'

8, 518; Finn. Joh. Hist. Lccles. III, 14; M. Ket. II, 20—22

Vi Frederik den Anden &c . G. A. V. at vi ere komne
udi Forfaringe, at naar nogen Sogneprest paa vort Land
Island tilskikkis til uogit Sogen, da skeer det ikke efter
som den geistlige Ordinants derom formelder, saa skal

1. 6
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1563. der og verc nogen synderlige geistlige Beneficier, som

27. Marts. Presterne til dyris Cnderholdinge ere med forsorgit, hvilke

Superintendenterne her til alene dennom forlent haver,

og vor Lensmand der sammesteds, eftersom tilbdrligl er,

ikke bliver der om besogt, og er befrogtendis at der ikke

saa retteligen medhandlis skal, som det sig bor. Thi

ville vi, at her efter saa holdis skal, at naar nogen

Prest til nogit Sogen tilskikkis, da skal dermed i. alle

Maade efter foi
ne Ordinanlse handlis, og same Prest

at annamme paa hans Sogen Brev ogCollats af vor Lens-

mand, efter som for
ne Ordinants der om videre for-

melder. Dat. Kjobnehafn den xxvij. Martii, Aar Mdlxiij.

1564. Dom om Skibsleie o. s. v. Bessastad 13.

13. Mai. jMai 1564. — Almindelig bekjendt og ofte paaberaabt

under Benævnelsen «skipa-d6mur» eller «domur um undirgipt,

formnnnskaup og fiskifang«. Afskrift fra omtr. 1580 i «Liber

Bessastadensjs» (A.Magn.23^. 4. fol. 103— 104), og en omtr. sam-

tidig Afskr. i det kongcl. Bibtioth. Thottske Saml. Nr. 2102. 4.

Ollum mdnnum J)eim sem J)elta bréf sja ebur heyra

senda Ormur Jonsson, fortur Gufcmundsson, Einar Eireks-

son, Fjolsviunur Hefgason, f>drir Sveinsson, Arhi Jonsson,

Hallur Olafsson, Jjorolfur Eyjolfsson, Pall Eyjolfsson, Olafur

Eyjolfsson, Jon Bjornsson, Gubmundur Sveinbjarnarson

kvebju gubs og sina: kunnigt gjorandi, ab J)å iibib var

fra gubs burb 1564 år, å Bessastotura å Kongsnesi, å

laugardaginn næstan eptir uppstigningardag umvoribvorum

vér til kallabir og i dom oefudir af heibarlegum herra

og hofubsmanni Påli Sti'gssyni, kdngl. Maj.' bifalningsmanni

yfir ollu islandi, til ab skoba og rannsaka og fullnabar

doms atkvæbi å ab leggja almugans vegna, er naubsyu

J)6tti til draga uppå laganna vegna, sem ab er um })ab

liskifång sem gub gefur å hvers manns skip, fyrir sakir

J>ess ab honum Jeizt, meb fleirum bbvum
y

eigi samjafnt

verba um Ipa skipleigu, sem vanalegt hefir verib abgoldizt

hefir af JiorsKi, hvab vær stroffum ekki; en um J)ann

dloglegan vana, sem J)eir hafa i venju dregib, ab^eirhafa

ekki goldib skipleigu af neinu tøyi fiskifångi sem gub
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/ hftfir gefib å skipib, einneginn og svo af J>vi, sem J)eir eptir 1564.

hafa og åfnst er vib skipib. Nii af J>vi , ab vær skob- 13. Mai.

ubum og ab grundubum meb sjålfum oss, ab skipcigandinn

væri ekki haldfna i titan mob J>vi mdti, ab harm hefbi

1/ka vel skipleigo af ollu J>vi matfiski si'm ab gub gi'fur

å skipib, sem er ab tilgreindum isura, Steinbflum, flybrum,

korfum, keilum, kolum, upsum, lysum, skolum, håioskum,

håkollum, håmerom, håfum og ollum fljdlandi drållum, • *

hvort |>eir eru vib skip ebur eptir.,. og tøeir mega meb

logum eiga, og lika vel tré og hval i. — Svo og f annari

grein voru vær til kallabir, hvab tøeir væri vanhaldnir i

skiplum og kaupskap sem svo gæfi : 10 aura undir sex-

ær/ng, 4 ærgildi undir åt læring, 5 ærgildi undir teinæriug,

6 ærgildi undir tdl færing. Nu fyrir sokum Jwss, ab vær

strbtTuni ekki tøcnnan })eirra gjorm'ug allt hingab NI ; svo

og Jjau formanns kaup sem J>eir hafa mebtekib mi-b hvoru-

tveggja forl/kun. Nii ab ollu svo prdfub-u og fyrir oss

komnu, J)å
dæmdum ver fyr nefndir ddmsmenn meb fullu

tr.

doms alkvæbi Ivo skiphluti af ollu J>vi fiskilangi sem fyr

skrifab stendur, bæbi utan verti'Sar og innan. J/ku ogsvo

af J)orski utan verlibar, en um verSib haldist skipleiga

sem ab fornu: einnig ogsvo ab nibur leggist 20 ålnir

af hverju skipi af undirgjdft og formanns kaupi, utan

formenn fåi menn til skips, J)å sé undir fjcirra skil •

mala; sem er til einkat 5 ærgildi undir Idlfær/ng,. 4

ærgildi undir teinærjng, 3 ærgildi undir åt tæring, 40

ålnir undir sexæring. Svo falla 20 ålnir af hverju for-

manns kaupi og svo undirgjofi, tivort })ab er smått ebur

stort, t)å
drømdom ver t>enna dvana af meb ollu og i

engan måta meira gjaldist en svo sem fyrr skrifab stendur.

Svo og Ifzt oss ab gjaldast skuli 40 .fiskar af ollum Jwirra

hlutum, sem å skipinu rda, fyrir hverja mjoltunno, sem logb

er meb skipinu, en 20 fiskar fj rir hverja syrulunnu, ef Jjeir

viljamjologsyruhafa, ellegarmissa, Jdo svo, ab meb hverjum

åttæringi Jeggist ekki mcir en mjoltunna og 2 tunnur

syru, og meb tdlfæringi hålf onnur tunnamjdls og 3 tonnor

syru, en meb minniskipum eptir Jm sem tab rennur til, meb

6*
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1564. slfRu gjaldi som fyr skrifab stendur, og haldist vertfb fram

^^^p til tveggja poslula messu, en sliipeigandi og f>c*irra heima-

menn hafi lobar-kaup fri til fardaga, en hver leigumabur

annar gjaldi lobar-kaup epfir J>vi sem J)eir kunna ab for-

h'k'ast vib J)ann sem å joibu byr.— En hver sem J)enna dom

, dirfist ab rjiifa , ]?a er hann séklir 4 morkum vib kong,

hvort sem hanner ri ngiir éfca gaiflall, rikureba fatækur, meb

pvilihn grein, ablogmabur meb logrélfunrjisjåi hérekkiabrar

logmætar greinir å moli, J>vf viljum ver gjarnan l^iggja

og heyra haus forbelran, en ef Iriin finnsl ekki afhonum,

]oå skal J>ennan vorn dom ekki rjufa, utan vor hogbornasti

herra longuriiin meb bezlu manna rå bi. Samtyk li J)ennan

vorn dom meb oss åourgreindur hofnbsmann, og selii sitt

signet meb voinm innsiglum fy rir J)etta domsbréf, hvert

eb skrifab var i sama stab. degi og åri sem fyrr segir 1
.

2. Jun: Althings-Dcm om Hoer cg Leiermaals-Sager i

Island. 2 Juli 15()4. — Denne saakaldte <'Långiddmur»,

senere «stdriddmur», er bekræftet afKongen 13. April 1565 (see

nedenf. S. 89) Særskilt aftrykt paa Holum 14. Juni 1743

tilligemed en islandsk Oversættelse af den kongelige Stad-

fæstelse, samt af Kdens Forklaring, paa 4 Qvartbladé*. —
Afskrift fra omtr. 158U i den saakaldte »Liher Hessastadensis»

(Arne Magn. Samling 23-!. 4. fol. 101-10.0 og i Geheime-

Archivet: »Island. 4de Supplem. Nr. 1 a» fol. 55—56.

og,i* flere Haandskriffer. — M. KetUss, II, 31-38. — Dansk

Overs, bagved den danske Overs, af Jonsbogen Kh. 1763. S.

405-413 og hos M. Ketilss. II, 41-51! — Lat. Overs, j De-

thardings Abhandlung von den islandischen Gesetzen. Hamb.
1748. 4. S. 14 2(1 ^ :V ; ?\

Ver Arn i Gislason, |>orlåknr Einarsson, Gunnar Gisia-

son, Halldor Einarsson, Snæbjorn Ilalldorssori , Bjorn

j>orIcifssou, Jon Olafsson, Brandur Einarsson, f>éiiur

*) Denne Dom er bekræftet af Laugmanden Pall Vigfdssoh

med tilkaldte 6 Laugrettesmænd, paa Hlibarenda den 2.

Januar 1565.

2
) Flere særskilte Aftryk findes ikke. Kongsjew's og Fleres

Anforelse af en anden Udgave fra «kort for 1760«, eller

afra 1760», beroer paa en Feiltagelse.
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Gu&miindsson, Gisli Sveinsson, Halkir Olafsson, forvarbur 1564.

Bjornsson, pov'w Sveinsson, f)orstcinn Oddsson, Gubmundur 2, Juli,

Jonsson, Einar Giblason , Einar Pålsson, Jon Sigurbsson,
^

Magnus Kelilsson, Pétur f>orleifsson , Magnus Jonsson,

Årni Jonsson, Magnus Jonsson og Oddur Tumasson gjomm

ollum og sérhverjum kunnigt, Jieim sem J^eita biéf

birtist, lesa eba heyra lesib, ab årum epiir gu6s

burb m. d. lx. iiij. fostudaginn næstan fyrir Visi-

tatio Mariæ, J)ann J)ritngasta dag Junii, å fimta åri rikis

J>ess hogbornasta, stormcklugasta, vibfrægasta forstå og

herra, konungs Fri&rcks annars, Jh»ss nafns, meb gu os nåb

Konge til Danmerktir og Noregs, vors allrakærasla og

nåbugasla herra, å alniennilegu Oxarår Jringi, vorum vér

til nefndir af erlegum og velburbugum nionnum, Påli

Vigfiissyni, logmanni suunan og auslan, og Eggert Hannes-

sy ni fyrir noroan og vcstan a islandi, fulla greia å

.ab gjora, sem standa skyldi nm aldur og æfi, fyrir allt

folk å Islandi, alna og oborna , kailmenn og konur, fra

Jieim degi : hversu miklar fésektir og håfar refsingar vera

skyldu å frændsemi og mægba spjollum, hordomum og 1

, frillulifi, sem ab i vomm islenzkum lognm ei var svo \

fullulega né skilmerkilega åmalgab e&ur ^Jileinkab, meb

jm J)ann heiburlegi, velbyr&ugi og håtiakta&i hofubsmann

Påll Siigsson, kongl. majest. befalni'ngsmann yfir allt is-

land hafbi hér doms d be&izt af logmonnunum, og })6tti

hér svo storleg Jaorf og naubsyn åvera. sakir j)eirrar dhæfu
' og fordæbuskapar, sem svo margan hendir opt og osjaldan,

åreplirår, mest sakir liegninga
i

rleysis\sOnignb(Qi:beiri.og(»fn

j)å hofum vér tøéssa grein å gjort, abj^ær srytjån 1

personur karlmanna og kvenna, ab frændsemi og mægb-

um, sem til teru greindar i Jocim gomlu kirkjulogum,

•') Det her tilsigtede Sted findes i Biskop Arnes Christenret

cnp. xx (Thoikel. Udg. S. 14'2), hvor der opregnes paa

Q vi udesiden ^ rødbir, systir, dottir, stjiipmd&ir, sonarkona,"

broburkona, sonanlottir; stjupdottir, brobuniéttir, systur-

dottir, dotturdottir, foburmébir, moburmocir, mobursystir,

fobursystir, inébir konu manns, systir konu manns.
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1564 sem verib liafa liér i landib ab fornu, skulu falla til

2. Juli. obotamåla og hafa fyrirgjorl li'Qtiu , karlmenn hoggvist
t~~~

en kouur drekkist
;

Jwirra fé, fast og Iaust, slandi til

vors nabugasta herra kongsins nåba, hverja vægb og

myskun sem hans håleit nåb, lyrir guts skuld og vorn

aubmjukan bænarstab, sakir føtæklar Iandsins vill liér å

• gjora , svo ab halfir jpefrra pem'ngar ma'tti falla undir

hans nåb og krununa, en halfir til fåla'kra nanuslu erf-

fngja, eptir }m sem votiar réttarbdt virbulegs herra

Magniisar kdngs Håkonarsonar um 611 dbolamål \ utan

laudråb og drollins svik vib Kong.

J>ær persdnur, som firnari eru ab mægbum en fyrr

eru taldar lgreindum logum, og Jjarsldbu ekki tilgreiudar,

sem eru: kona mdburbrdbur og foburbrdbur, bidburddltir

konu manns og systurddllir konu man ns > og abrar per-

sdnur jafhskyldar og mægbar, svo i karllegg sem kvenria:

J)å seljum vér J>ar å ix mftrka sekt, a hverju um sig, og i

refsing ix yandarhogg hvert um sig sem brotlegt verbur, og

syslumenn skyldugir heima i sveitum J)å refsing å ab låta leggja.

— En kunni tøessir menn i annab sinn broilegir ab veiba

og falla i sdmu sok sifn å millum, ebur dbrum jafnnånum

persdnum, J)åséu J>au sek xiij mdrkum hvert um sig, og missi

hubina fy rii' vahismanni. Kunni Jxessir menn i tøribja sin ni

brbllegir ab veibaisama misferli, hall fyrirgjorlfé og fribi,

eptir slikri myskun sem kongur vill ågjora, sem fyrr seg ir.

Ilvervelna {»ar sem syskinabdrh kunna sin å millum

brotleg ab verba, J)å séu fiau sek hålffimtu mdrk refsing-

arlaust, sem fyrr hefir verib, og skilist ab upp l^aban.

En ef })au verba brotleg i annab sirini, gjaldi kdngi ix

merkur, hvort sem hann ebur hun verba brolleg sin å

milli, ebur vib abra jafnskylda. Verbi J>au brotleg i

I>ri&ja sinni meb sama hælti, fari bæbi utlægsams ars, sem

l>au fyrst vib komast, til kongsins nåba, ån nokkra fégjalda.

Ef J>eir menn verba broilegir sem eru manni firr

J

) Den her tilsigtede Retterbod er trykt hag ved den islandske

Text al Jonsbo&en, Nr. xi, den danske Overs. S. 373.
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en systningar at frændsemi e^ur mægbum, gjaldi kdngi 1564.

hal fa fjdrbu mork i fyrsla sinni. Verbi l>au brotleg i 2. Juli.

annab sinni, gjaldi kongi vij merknr. En ef ^au hafa^^"*"~

ekki fé til, hafi refsi'ng, ij vandarhogg fyrir hverja mork

sem ogoldin er ab næstum fardogum, utan Jjau fåi borg-

unarmann fyrir sig. Kuuni }>au i J>ri&ja sinn brotleg ab

verba sin å milli, e&ur vib abra jafnskylda, })å fari strax

ullæg af [)eim fjdrbungi i næstu iij år, utan så vili meiri

myskun å gjora er kongs vald hefiri hendi, eplir atvikum.

Verbi grimenniugar brotlegir sin å milli, hvort hcldur

som er ab frændsemi ebur mægbum, veri sek iij morkum

i fyrsta sinn og skilt eplir loglega åminning. Kunni J)au

i annab sinn brotleg ab ver&a, eptir si 1 1 fyrra bælt brof,

})å sckist hvort um sig vj morkum, og fari anna&hvort

ur liérabinu. En ef J)au verba fundin i ^essum misferlum

i J>ribja sinni, gjaldi ix merkur hvort, sem svo hefir brotib,

og fari annab af fjdrbunginum , hvort sem syslumanni

meb dåndimanna råbi virbist hentugra ab fara skuli. En

kunni j>au ab falla i fjdr&a sinni, })å veri sek hvort um
sig xiij morkum vib kongdominn og missi hubina. En ef

fyrskrifabir menn hafa ekki fé til, Ipå fåi refsi'ng eptir

marka tali af vandarhoggum, sem fyrr er sagt.

J>ær persdnur, sem brotlegar verba i J>ri£ja og fjorba

ættlegg, hvort sem er ab frændsemi ebur mægbum,
J)å

skulu l)au skilja og gjalda kdngi xij aura hvort fyrir sig,

og fyrirbjdbist saman ab giptast utan meb kongs leyfl.

Verbi J>au broileg i annab sinni, gjaldi kdngi iij merkur,

hvort fyrir sig. En ef J)au brjdta i J>ribja sinni ,i sama

misferli, gjaldi kdngi vj merkur hvort um sig. En ef J>au brjdla

i fjdrba sinni, missi hubina hvortveggi og gjaldi engar féseklir.

J>ær persdnur, sem loglega cm eigingiptar og kunna

i einfdldum hdrddini brotlegar ab verba, gjaldi kdngi vj

merkur fyrsta sinn hvort um sig. En ef giptur mabur

tekur gipta konu, ebur gipt kona giptan mann , sekist

hvort um sig xij morkum. En hvort ^eirra, sem eiheflr

fé til ab gjalda ab næstum fardogum, fåi tvo vandarhogg

fyrir hverja mork dgoldna, nema så vili meiri myskun
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1564. u gjora scm kdngsvald liefir i hendi. Ef J>ati falla i

2. Juli annab sinn i sama saiferli sin a milli ebur vib abra,

^ annabh\ort einfålt eba tvofalt. svari sljkum fésektum hélfu

auknurn, hvort um sig, og missi hubina. En hvort sern

ei hefir fé til missi hubina, og hafi ab auk abra Jikarnlega

fefsing, sem xij skynsamir rnenn dæma. En ef annab-

Jivort ^eirra manna kunna meb sama hætti i J)ribja sinu

brotlcg ab verba,
.

hvort heldur })ab er i einfdldum hdr-

ddmi ebur ivofoldum, og sannprdfast mebur opinberum

vcrkum ebur logiegnm ski lrikum vitnum ebur ]peirra sjal fra

viljanlegri og lostuglegri dneyddi'i mebkenm'ng og vib-

gaungu: på sk« lu karlmennirnir missa silt hdfub en kon-

urnar diekkjast. eplir kdngl. majest. recess åvisan, utan

sjålfur kongur vili meiri myskun å gjora, en all t gdz

og eignir hins sakaba falli lil Jdglegra erf/ngja, fyrirsakir

fatæklar landsins.

]peir rnenn, sem geta born i frillulifi, gjaldi xviij

alnir hvort um sig ab fyrstu barneign, en vj aura ab annari

barneign; ab J>ribju barneign xij aura hvort um sig; ab

fjorbu barneign iij mcrkur hvort um sig og fariaffjdrb-

unginum. Kunni ]^au i fimta sinn brolleg ab verba sin

å millurn ab ilmla barni, missi hubina ebur eigist. Skal

presturinn til skyldur uppå sins embætlis vegna, og svo

syslumaburinn uppå sins valds vegna, sh'ka menn harblega

å ab minna, ab Jkui af låli^ilikum dheyrilegum lifnabi

og li mebur engu moti i sh'kum opinberum hneigslunum.

J>eir menn sem lisrgja i opinberum frillulifnabi
,
og ekki

vilja af lata eplir suissdkuarpresls^rjår kristilegar åminu-

ingar, l)å sé J»eir sekir å hverju åri slikri sekt sem fyrr

segir, vib hvert barn; vili hann ebur hun å fimta åri ei

af lala, })å missi hubina og sé frisvar åminnlir åbur af

prestinum a hverju åri, eplir J)vf sern ordinanlian åvisar.

Dæmdum ver meb ful lu ddmsalkwebi alla J>essa

vora skikkan og setni'nga i forsjdn og umbdt vors nab-

ugnsta herra kongsins og Danmerknr n'kis råbs, J>afe af

ab taka og vib ab auka sem hans hogmeklug nåb mebur

råbinu J)03tti oss hans honglegrar nåbar undirsåtum, inn-
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byggjurum og almuga folki bozt henlå i Jiessii fåtæka landi. 1564.

Treyslandi lians Kongleg na&muni sig vie oss myskunsamlega 2. Juli.

aufcsynai ollum vorum frengjandiogåliggjandmaufcsj'njum/

Samj)ykti meo oss j)ennan domgreindurbffalningsmann

Påll Sh'gsson og ba&ir logmennirnir, og satlusin innsigli mel

vorum fyrrgreindra manna innsiglum fy rir |)Ctta bréf, sem

skrifafc var i samastab, tveimur dogumsioaren fyrrsegir.

Kongelig Stadfæstelse paa Store-Dommen.

Lund 13. April 1565. — Originalen paa Pergament j^gg
i Stiftamts-Archivet i Island A. Nr. 105. Seglet bortkommet. ^3 April.

Findes indfort i Reg. p. a. Landene 8, 552. Trykt hos M. Ket.

—

II, 52-53, III, 201 og LFogtm. Reskriptsaml. II, 210 Anni.' Is-

landsk Overs, trykt særskilt med Dommen paa Holum 14. Juni

1743 og hos M. Ket. II, 38-40 efter Transscript fra 1570. —
Dansk Overs, fra den islandske bagved den danske Overs, af

Jonsbogen 1763. S. 413—414. — Lat. Overs, i Dethardings

Abhandl. S. 20—21.

Vi Frederik den Anden étc. G. A. V. at os elskelig

Powell Stisen, vor Mand, Tiener og Embilsmand paa vort

Land Island, haver haft for os en Dom, som voreUnder-

saate Laugmend og Laugreltismend paa for
ne

vort Land

Island om Hoersag, Skorlefnit og denom, som dieris egne

Slegt beligge, domt have. Hvilken for
110 Dom vi have

fuldbyrd, samtykt og stadfest, og nu med dette vort opne

Bref fuldbyrde, samt\kke og stadfeste, ved sine fulde

Magt at blive udi alle sine Ord, Punkter og Artikle, som

den udi alle Maade udviser og indeholder. Og efterdi

same Dom, efter den gamle Kirkeloug, formelder om

Obotemaal, saa at de som efter snmeBoms Liudelse blive

befundet udi Kelteii, at beligge dieris egne Slegt, skulle

miste Livet og alt dieris Gods at vere forbrolt til os og

Kronen. Da paa det forno vore Undersaale paa Island

I Anledning af Storedommens Indforelse paa Færoerne 16S2.

Fogtm. anlorer ved denne Leilighed feilagtig Gabel som

Stiftbefalingsmand over Island, hvilket han aldrig var,

men derimod ved den Tid Henrik Bjelke. lovrigt synes

ikke selve Store-Dommen, men kun denue Stadfæstelse at

være sendt til Færderne.

t
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1565. ikke skulle forarmis, sna og dicris Odel og Arvegods skal

I3^^pr7l
dcnom frakomme, have vi af vor

.

synderlige Gunst og

Naade formildet og efterladet, og nu med dette vort opnc

Bref formilde og efterlade for
ne

Artikel om Obotemaal udi

saa Maade, at hulken som efter denne Dng beligger sin

egen Slegt, og med slig Last befindis, skal straffls paa

Livet, og hans Losor at vere forbrott til os og Kronen,

men hans Odel og Arvegods skal Korne til hans rette og

sande Arvinge. Forbiudendis derfore alle, ehvo de helst

ere eller vere kunde, serdelis vore Fogittcr, Embitsmencl

og alle andre for
ne

vore Undersaate paa Island, her imod

efter denne Dag, paa dieris Odel og Arvegods for de Sager,

. sorn for
ne Dom indeholder, efter som forskrevit staaer, at

forsvare, Forfang at gjore, eller udi nogre Naade at ufor-

rette. Under vort Hyllist og Naade. Givet paa vor Gaard

udi Lund, den xiij. dag Aprilis Aar Mdlxv.

13. April. Aabent Brev, hvorved Kongetienden af Ran-

garvalla og Bardastraiids Sysseler henlægges til

Skalholt Skole. Lund 13. April i 565. — Re-, p. a.

Land. ^552 b. ; Finn. Joh. Hist.Eccl. III, 16; M. Ket. II, 54—55.

Vi Frederik den Anden &c. G. A. V. at vi af vor

synderlig Gunst og Naade, saa og paa det Skolen for

synden paa vort Land Island saa mogit dis bedre maa

ved Magt holdis og have sin Ophold, og unge Personer

der sammesteds kunde leris og optugtis udi Guds Fiogt

og bogelige Korister, have undt og tilladt, og nu med

dette vort obne Dref unde og tillade, at vore og Kro-

neus Tiender af Rangervalde og Bardestrande Sysler maa

her efter vere og blive til samme Skole, og opberis til

Skolens Ophold, og ikke li l andet, til saa lenge vi ander-

Jedis derom tilsigendis vorder. Thi forbiude vio.s.v. —
Givit paa vor Gaard udi Lund, den xiij. dag Aprilis, AarMdlxv.

27. Sept. Lensmandens og Biskoppens Anordning om

Sogne -Inddelingen og Kirkerne i Sneefjeldsnæs

Syssel m. v. Bessastad, 27. Sept. 15(>5. —
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Efter en ældre Brevbog i Geheime-Arcliivet: »Island 4. Supple- 1565.
ment Nr. 1 a,» fol. 31 b benfort til Datum 27. Dece/nbr. (?), 27. Sept.

jevnf. Espol. Isl. Årbækur IV, 133. -^-^^J

Ver Påll Sl/gsson Kongl Mu Befalm'ngsmann yfir alli

Island og svo Herra Gis I i Jonsson, superintendens f Skal-

holts sligli, heilsum dllum ybur sem byjigib og buio og

erub ii ti Snæfellsness syslu, kunnugt gjorandi , ab nm
kirkjur og sdknir hofum vér, sokum nanbs\nja, meb

dåndismanna råbi, sem eru: Herra Marteinn Einarsson,

sira Loplur Narfason, sira Olafur Sveinsson, Jon Uall-

ddisson, Biandur Einarsson og Arni Oddsson , svo fellda

skikkan og skipan giort innan sagbrar syslu sem liér

greinir: ab å Breibabdlslab å Skdgarslrdnd skal vera

alkirkja og ^essi sdkn til liggja, Bolålur (= Ildlmlålur),

Laxardalur, Uorgir, Leili, Bylduhdll, Vdrbufell, Bakki,

Valshamar, Drångar, Hals, en hi nar samt til Eyrar, og

Ulfarsfell, og skal einn prestur hafa pessar båbar kirkjur

— og ab Jmiga-sdkn uni Eyrar svcit skal liggja til Set-

bergs, og skal i Krossnesi vera hålfkirkja, sem åbur

heflr verib. — Item ab Frdbå, mil li Hofba og Ennis,

skal vera alkirkja
,
og |>ar til liggja Måfahli'b, og J>eir

bæir er nndir Måfahli'b hafa legib, svo og skal til Fiobår

kirkju gjaldast tuindir og tollar, sem åbur hafa goldizt

til Måfahlibai* håll'kirkju, J>vi hun skal meb ollu af leggjast;

en In gjalds bols kirl.ja skal vera samt sem hun ab
^ ~*Suk * *

fornu verib heflr meb al I ri sinni rentu, og })ar til liggja

Saxaholl og Ondveroarues. — Item skal i Lo ni byggjast

soknarkirkja og uudir liggja Jiessir bæir: Udlar, Garbar,

Ilclla i Bervik, og Driivi'k, meb tollum og ti'undum, svo

og skulu allir bubarmenn og robrarmenn i Dritvik og

Ldni gefa til kirkjunnar uppheldis årlega, einn fisk hver

mabur, og greiba J>å feim sem kirkjuna halda; en ef

nokkrir vilja J)rj6zkast og ekki greiba J)ennan fisk viljan-

lega, J)å skal Kgl. M*' umbobsmabur makt til hafa, ab taka

af tøeirra hlut einn fisk kirkjunnar vegna. Hem skal å

Laugarbrekku vera soknarkirkja meb J)essum bæjum

tillogbum: Dagverbarå, Mibvellir, Oxnakelda, Brekkubær,

- i *• -



1565. Vætakrar, Arnarstapi, mob tollum og tiundum. Hnarar
27. Sfpt. kirkja-, stal vera samt sdknarkiikja, skal J)ar til liggja
*~

611 Breioavfk ut nb Sleggjubeinu, en i Ilraunbofn bæn-

hus. Gaularkirkja og H o fstaoa kirkja skulu vera

samt meo all ri Sin ni reniu som til forna. — 31 i kl bolts

kirkja skal vera sem lil forna
,
og J)ar til liggja sokn og

renta fra Udls-landi
,

Hdmlholti, Rauokollslooum, Ilriils-

bolti, Sobulshol ti , IJaffjar&arey og Hauslbusum. Af

Uaffjaroareyjar kiikju skal byggjast kirkja i Ilross-

bol ti, til J)ess ab preslurinn megi hvilast J)ar tveim

ndtlum saman J)å
bann fremur ])jdnuslu fyrir fdlki

, \}å

nauosyn til dregur. Rauoamels kirkja skal afleggjast.

Item skal Kolbeinstaoa kirkja standa samt meo a 1 1 ri

sinni rentu, og lil liggja Kolvioarnes, Hrossbolt, Dals-

mynni
, |>verå, Akurholt, Geronberg, Ytri - Rauoamelur.

Ab Krossholti skal kirkja uppbyggjast, ekki Ipo sldr, og

sdkn (il liggja: fra Jorfa, Biii
,
Hrauni, Einliolti, Litla-

Kållalæk ogSkiphjl; en ballkirkja å Raubamcl binum
sybra skal meb ollu afleggjast.

Hej megi })ér vita ab rétta ybur eptir, J)vi ab ver viljura

låla J>ctta svo haldast scm aour er skyrt, en hver annars

eba hér i radti gjdrir, ]oå sé bann sekur og svari 4 morkum,

sem fyrir ddinrof. — Og til sanninda hér um seljnm ver

åburnefndir menn vor innsigJi fyrir Jx-tta bréf, hvert ab

skrifab var heima å Ressastdbum J>aun 27da dag lObr. 1505.

15CG. Dom, bekræftet af Laugmanden, om Tiende,

Gjaftold, Lysetold cg Ligsairg. MiflgorSum I. Mai

1566. — Afskrift i „Liber Bessastadensis" fra omtrent 1580.

(A. Magn.Nr. 238. 4. fol. 108 og ri9b-i:*0); en anden i Haand-

skrift i det kongel. Bibliotb. gamle konge). Saml. Kr. 1 159. Fol.

Ollum monnum sem J^etta bréf sjå ccnr beyra senda

forleifur Eiuarsson, Brandur Einarsson, SleinJ]dr Finnsson,

Jon Ualldorsson, Arni Oddsson, Gufcmunduf Gislason, Jon

Jonsson, j>6rour fjoroarson, Jon Gi'slason, Olafur Jonsson,

herra kongbins eiosvarar, Halldor Jonsson, Hannes Bjorns-

son, Erlendur Jonsson, Påll Teitsson, Pétur Olafsson,
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f>orIeifur Bjarnason, Gubmundur Sigurbsson og forkell 1566.

Jonsson kvebju gu&s og sina, kunnugt gjorandi: *- W
på libib var fra gubs Iringabburbi 1566 år, fyrsta

dag Maj i i Mibgorbum i Stabarsveit å Jringstab réltum,

vorum ver i dom nefndir af erlegum velbyrbugum manni

Henrich Krag, Kgl. Mt\ Fdvela yfir Snæfcllssyslu , til ab

skoba og rannsaka og fnllnabar dornsat kvæbi å ab Joggja,

hvert afl og makt ab hafa skyldi su tvidrægni og dhlybni,

sem å milli kdngsvaldsins og alirftigans er og verjb hefir.

I fyrslu um J)ann gdbvilja ebtir gjafloll, sem hér r landib

hefir verib, og å alj)ingi hefir af Kgl. M" udbar umbobs-

monnum, logmonnum og logréttunni sam^ykkt verib ab

halclast skyldi, hvab oss virbist i sumri grein ndgu harb-

lega ab fa rib vera, vegna fåtæktar landsins, bæbi kongs-

valdsins og kirkjunnar vegna. i annari grein lim Ipk menn,

sem eigi sækja sin skyldu]Hiig. Kens i ^ribjti grein um

venjulogar tiundir, sem ab fornu hafa her i landib verib.

Hem i fjdrbu grein um })å venjulega tolla, sem til koma

kennimdnnnm og J)eim sem kirkjurnar halda. Hem i

fimtu grein um helgidaga hold. —
j>vi i Gubs naffli amen: Ab heiiags anda nåb lil-

kallabri og ab ollu svo prdfubu og fvri r oss komnu,

dæmdum ver fyrrskrifabir ddmsmenn meb fti 1 lu doms-

alkvæbi um åburgreinda syslumahus og prdfasls gjaf-

tolla, ab J)t
v ir sem noKkra tiund gjora skyldu gefa årlcga

v ålnir i fressa båba gjaflolla. En |>cur sem tiuoda v
%

hundrub og skatlbændur inn (il x hundraba gefi x ålnir

i J)essa båba lolla. I lika' måta J>eir sem ab eiga x hundrub

ebtir meira, [lil xx hundraba, gjaldi xv ålnir i Jjessa båba

tolla, hvort sem J>eir eru bufastir ebabulausir; somuleibis

J>eir sem eiga xx hundraba eba meir, gjaldi xx ålnir i

båba 1

,
og hér i pessnm J)remur syslum gjaldist ei frekari-

gjaftollar \)6 meira eigi. En j)eir sem enga tiund gjora,

syni kdngs valdsmanni nokkra nlybni, })eim til hagnabar;

') fra [ til xv hundraba, gjaldi xv ålnir i fessa båba tolla;

lika J^eir sem eiga xvj, inntilxx8
,

gjaldi xxåln.ibaba tolla,

hvort f)eir eru bufastir eba biilausir. A. Magn. 55. 6 e
.

i
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1566. en um bubarsetumenn hondlist sem tilforn a hefir verib. —
1. Mai. i o&ru lagi dæmdum ver eptir loghokarinnar orbum alla

biifasla menn skyida ab sækja iv J)ing ån loglegra forfalla,

sem er: hreppsljornar l^'rig, manndråps J)ing, manntals

J)fng å vor og kongsbréf ab heyra å hnust eba å lcibum,

sekur ij au rum vib kong fyrir bvert sem ekki er sokt,

en hver sem fellir bob ab Joessum J^ingum ebur ollum

. obrum, svari sekt fyrir })å alla er å })eirri bobslob liggja

sera ekki kom til bob, svo fåtækur sem fulln'kur bdndi.

— f^ri&ja måta dærndum vér venjulegar tiundir, sem a&

fornn hefir verib, skyldi gjaldast, og l)iirfamanna ti'und

eptir hreppstjdrnarmanna råb i og skipan, og uppbobin ab

Marteinsmessu eb seinasta. En um ]>ær tiundir J)r;jår:

kongs ti'und, kirkjuunar og prestsins, skulu gjaldast eptir

venjulegum hætti i ffuadar eindaga, sem er fimti dagur

viku
J)å

iv vikur eru af sumri, og fiyli hver til sinnar

sd'innrkirkju pessar aliar tiundir, og sé J>nr ab Jdgura

vib skildur, taki ^ar kdugs umbobsmabur siun hlut, prestur

sin n og kirKjunnar umbobsmabur sinn, en hver sem ei

geldur pessar l/undir sfnar i ffrroefudan eindaga, sé sekur

iij mdrkum fyrir hverja ti'und , utan- hanu ebur })eir, sem

kirkjurnar halda, eba tfufldirnar taka
,

gjori annan sama

sin a millum. — I fjorbu grein um }}å veujulega tolla

sem kennimonnum tilkoma, ebur Jieiin sem kirkjur halda,

sem er legkaup og 1/ksaungseyrir, }>ingatolIar og Ijdstollar,

skulu gjaldast eptir venju, eptir \m herra kdngsins nå&arbréfi

sem hans nåb hefir iiigefib og hér er inn komib i landib,

og å al[)ingi hefir almennilega upplesib verib
l

9
en prestarnir

og kirkjubændurnir séu skyldugir ab hafa grafldl sem

J)6rf gjorist, ala menn, og einn hest, ef })å kann ab nåtta

sem koma meb menn til graptar og svo born til skfrnar
j

en Jringatollar gjaldist af ollum sem åbur verib hefir. —
I fimtu grein dæmdum vér um J)å

helga daga, sem

mi eru bobnir og haklast skulu eptir Kgl. MtB

Ordinantiu,

en hver sem J)å brylur og ei heldur sé sekur vj aurum

i) see 19. Nov. 1542.

i
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fyrir hvem vj aura dag, ab undanteknum J)eim J>remur 1566. •

) Krislshåtféum, s.em er Jdladagur., Påskadagur og Hvi'tasunna, i> Mai.

en hver sem ])å brytur sé sok ur xij aumm. En hyer sem

J)å
påfans helgidaga heldur, sem af eru skipabir, sekur vj

aurum fyrir hvem vj aura dag, en xij aumm fyrir hvern

xij aura dag. — En hver sem J)ennan dom ryfur i sér-

hverri grein, sé sekur iv morkum i ddmrof, nema så vi 1 i

meiri mys'kun å gjdra sem konungsvald hefir i hendi. —
Logsamdi og samj>)kkti })ennan vom dom meb oss åbur-

skrifabur kooungs umbobsmabur og setti silt zignet meb

vorum fyrrgreiudra manna innsiglum fyrir J>ella ddms-

bréf, hvert eb skrifab var i sama stal), degi og åri sem

Urskurdur Eggerts logmanns uppd pennan dom:

Eg Eggert Haunesson, ldgmabur norbau og veslan å *

Jslandi , gjori gdbum monnum Runnugt meb J^essu muui

opnu bréfi, ab velbyrbig mand Henrik Krag hefir auglyst

fyrir mer eitt ddmsbréf, sem i i'yrstu grein hljdbar up[)å

setta gjaftolla og sanrtyykkta; i annari grein um hérabs-

j)ingsdknir; i |>ri&ju greiu um Vepjulegar tiundir ; i fjdrbu

grein um })å venjulegii tolla, sem ab til koma kcunimdnnum

og })eim sem kirkjur haldaj i fimtu grein um helgidaga

hold, og hefip dii fyrskrifabur velb. mann Qénr. Krag mig lil

krafib og skyldab uppå lagauna vegna hér Ijdsan urskurb

laganna yfir ab segja, hvort så domur i si'num greinum

sumum eba dllum eba engum skyldi vib magt blifa og

haldast, hefi eg J)i
innan dom innvirbilega skobab, og rélli-

lega rannsakab, virbist mer ddmurinn fribsainlegur og eptir

logum dæmdur hafa verib, og af J>vi ab gub segir sjålfur,

ab all t vald sé af gubi gofib og Jiarfyrir ber oss J>vi hlybni

ab veita; i annari grein, fyrst valdib er af gubi, J)å

skipar og Kristur: gefib ^ab gubi sem gubi tilheyrir, en

valdinu })ab tilheyrir, hvar ab fleiri greinir må lil finna

i gubs logum og setm'ngi. Jtem i bréfi Maguusar konungs

segir svo : ab hoføi'ngjar skulu halda låta gubs frib og

gdbra manna frelsi i milli kristinna manna, og })eim mob

logum hdgsamlega ab hegna, sem ab dbru verba prdfabir, jå,
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1566. I)verjum ep tir sin ni forjrénan. f annari greinj)ar ebsvo segir

:

1. Mai. aEigi mega hdfbingjar anaubga fdlki meb ofmikilli ågirnd,

"
g ab e j mega menn synja hofbingjunum ret t rar })egn-

skyldu fyrir {yrjdzku sakir og skammsynnar favizku", meb

Jvim (Idrum greinum sem hér ab luta, og svo ab sérhverri

grein , sem i fyrskrifubuth ddmi standa, bæbi i andlegura

logum og vcraldlegum. — J>vi i gubs nafni, amen, ab

ollu svo profubu og fyrir mig komnu, J)a segi cg, greindur

logmann, fyrskrifaban dom, mob tøessum minum laga-

urskurbi og drofnu logmali, myndugan og skjallegan, og

vib magt skulu haldast meb dllum sfnum greinum og

arli'kulis, sem liaun uivisar og ioniheJdur, og lil meiri

stabfestu hérum set eg milt innsigli 'nefan a Jxilta bréf,

hvert skrab var åSaubafelli i Mibddlum xiij. d. Oet. anuo 1566.

1571. Reskript, ang. Uddeling af et Hundrede Daler

^April.
til fattige Præster i Holnm Stift. Frederiksborg

28. April 1571 K — Finn. Joh. Hist. Eecl. Isl. III, 17;

M. Ket. \\, 64-65.

Vi Frederik den Anden &c. helse Eder, os elskelig

Johann Bocholt, vor Mand, Tiener og Befalingsmand paa

vort Land Island, og hederlig Mand Her Gudbrand Tor-

lakss.'n, Superintendent udi Hole Sligt der sammesteds,

med Gud og vor Naade. Vider, at vi ere kommen udi

Forfaringe, hvorledis Sognepresterne udi for
ne Uole Stigt

mogit skulle vere forarmede og hverken vere med [be-

kvemmelige Bolige eller notturftige Underholdninge for-

sorgede. Thi bede vi eder og befale, at I med det aller-

første forfarer, hvorledis og i hvad Maade fornefnte

Sogneprester i Hole Stigt bedst kunde blive med Verelser

og Vonninger forsorgit, for dennum der nu ere og deris

Efterkommere. — Sammeledis have vi bevilligit, at for-

nefnte Sogneprester, hvilke som fattige og notlorftige ere,

til Iliclp til deris Underholdninge aarligen muc bekomme

af Mddrevalde Kloster i Horgerdal et Hundrede Daler,

.
•) see20. Marts 1573; 21. Marts 1575; Resol. 6. Mai 1702 § 7.
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hvilke 1 samtlig paa vore Vegne skulle skifte og uddele 1571.

emellum fornefutø fattige og nddtorftige Sogneprester, og 28. April

naar I saa om floris Bolige og Verelse , saa og fornefnte

Penninge uddelt og skift haver, og alting dermed ordentlig

gjort og bestilt, at I da det under eders samtlig Segel

skriftlig forfatter og os tilskikker. Siden ville vi derpaa

lade udgaae vort Brev, saa det altid dcrefler maa og,

skal blive holdet. Dermed gjore 1 vor Villige og Befa-

ling, thi tager der ingen Fprsommelse fore. Givet paa

vort Slot Frederiksborg den xxviij Aprilis Aar Mdlxxi.

Reskript til Lensmanden og Biskoppen paa 1573.

Holum om Uddelingen af den til fattige Præster

i Holum Stift bevilgede Understottelse. Skander-

borg 20. Marts 1573. - Norske Tegn. I, 30b; Finn. Joh.

Hist. Eecl. III, 17—18; M. Ket. II, 67-69. — Uddrag.

Frederik den Anden &c. vor Gunst tilforn. Vider

at eftersom vi forgangen 71 Aar lod til eder udgange vort

obne Bref, om de Prester udi Hole Sligt, som hverken

med Bolige eller tinderholdning ere fo/sorgef, at I der om

med det allerførste skulle forfare — da forfare vi,

at endnu af vor Be/alnfng intet er udrett, givis og til-

kiende, at du, Johan BochhoJf, dig haver ladet fornemme,

at for* fattige Prester intet skulle have af for
ne

et

Hundrede Daler af Modernevelde Kloster, men at vi derom

anderledis skulle vcre tilsinds, saa vide vi os ikke at

besinde, at vi derpaa haver gjort nogen Forordning, ei

heller dig befalet det anderledis at bestille, ville derfore

at for
ne vor Forordning skal gaa for sig, bedendis

eder endnu samtligen, og ville, at I alting med forn
*

Sogneprester efter for
ne

vort Brefs Liudelse forhandler

og for- Penge uddeler, og det, eftersom for er rort,

udi Skrift under oders Seigel forfatter og til os forski liker,

saa ville vi derom lade vort Bref udgaa, at det her efter

saa maa og skal blive holdet. Der med skeer vor Villié

/. li. , 7
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1573. og Befaling, thi lader det ingenlunde. Skrevet paa vort

^ M^Tts"
S ^0t s 'ianc^er')org den xx. dag I\Iai tii Aar Mdlxxiij.

20. Marts. Aabent Brev til Holum Stift, at kun lærde

Mænd skulle beskikkes til Provster. Skander-

borg 20. Maris 1573. — Norske Reg. 1, 42; Finn.

'

Joh. Hist. Eccl Isl. III, 18—19; M. Ket. II, 69—70.

Vi Frederik den Anden <&c. G. A. V. at efterdi vi

ere kommen udi Forfaringe, at paa vort Land Island udi Hole

Stigt skal findis stor Uskihkelighed med Provester, saa at

dermed inlct holdis efter Ordinantsen, men Syslemendene,

som aldelis ulerde ere, nu bruges til den Befalninge. Da

paa det. alting med Religionen saa meget des flittigere,

bedre og skikkeligere maa til gange, og intet der over

skulle blive forsommit: ville vi, at Superintendenten der

udi Stigtet, os elskelig, hederlig Mand Her Gudbrand

Torlakssen, strax maa og skal tilskikke udi hvert Syssel,

og saa mange Steds Behof gjbris udi hans Stigt, af Prest-

mendene de Jerde og skikkelige ere til Provester, og de

skulle vere hans Medhielpere med Kirkerne at visitere,

og udi andre Maad« efter Ordinantscns Lydelse, og

naar nogen af for
ne

Provester ddr og afgnar, da skal

Superintendenten som nu er, og hans Efterkommere,

strax igien tilskikke udi hans Sted en anden lerd og for-

standig Mand, som samme Befalning kan forestaa. Og
skal samme Provester aarligen for deris Umage have hvad

som Ordinantsen derom formelder og donnom tilholder,

hvilket vi ville at altid herefter saa dermed holdis skal.

Thi forbiude vi alle, ehvo de helst ere eller vere kunde,

serdelis vore Fogeder paa Island, Laugmend, Syslemend

der sammesteds, og alle andre, for
ne Her Gudbrandt

Torlakssen eller hans Efterkommere, Superintendenter der

sammesteds, her imod, eftersom forskreviUtaaer, at hindre,

eller udi jiogen Maade Forfang at gjore, under vor Hyl-

list og Naade. Gi vi t {paa vort Slot Skanderborg den xx.

Dag Marlij Aar Mdlxxiij.

t
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Aabent Brev til Skaltolt Stift, at kun lærde 1574.

Mænd skulle beskikkes til Provster Frederiks- 31. Januar,

borg den 31. Januar 1574 — Norske Reg. \, 65b;
;

M. Ket. II, 72—73.

Vi Frederik Jcn Anden <fce. G. A. V.'at efterdi vi

erc. komne udi Forfaringe, at paa vort Land Island udi

Skalholt Sligt skal findis stor Uskikkelighed med Provester

— o. s. v. — — ville vi at Superintendenten der udi Stigtet,

os elskelige hederlige Mand Uerr Gi'sle Jonssen slrax maa

og skal tilskikke udi hvert Sj ssel o. s. v. — (iovrigt lige-

lydende med næstforcgaaemle Brev) Givet paa vort

Slot Frederiksborg den 31. Jamiarii Aar Mdlxxiiij.

Brev til Island, at ingen Sag maa ind- 5. Apni.

stævnes for Kongen og Rigsraadet forend den

er paadflmt i Landet selv. Frederiksborg 5.

April 1574. — Norske Tegn. I, 52b; M. Ket. II, 74-75.

Vi Frederik den Anden &c. helse Eder alle, vore

tjsere tro Undersotte, Bonder og menige Almue, som

bygg 1
- °8 boe over alt vort Land Island, evindcligen med

Gud og vor Naade. Vider at vi komme udi Forfaringe,

a t
mange af eder om adskillige Sager og Ti etter, som

sig under eder begiver, underslaar eder at drage hid

neder udi Riget til os, og fordre om Slefnin«e, uanscet

a i
eders Sager hiemme til Laugtinget (og) udi Sysselne

ikke ere ordelet eller fuldt som det. sig bor, hvorover

somme eders Sager en Part ere dunkel og meget uklare

uaar de kommer for os og vore elsk. Higens Rnad, saa

vi os ikke noksom der udi kunde rette. — Da efterdi til

Laugtinget bor at gaae Dom paa alle Sager, for de skulle

stefnis med Kongens Stefning, og paa det I ikke skulle

reise saa lang og viid en Vei til forgevis og siden for-

visis hiem til Laugtinget, ville vi at ingen Sager skulle

komme for os og vore elskel. Rigens Ra'ad, for end Dom

er gangen hiemme. Dog dersom nogle haver denum at

V
\
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1574. beklage over Laugmendene der paa Landet og hvis Domme
P
vf^tT; de udgive, mue de Laugmendene indstefne for os og for

hoygere Ret, da skulle denum vederfares hvis Loug og Ret

er. Hvor efter I eder fremdelis kunde vide at relte.

Givit paa vort Slot Frederiksborg den v, dag Aprilis, Aar

Mdlxxiiij.

juli. Althings- Resolution ang. Tiende m. m. Juli

1574. — Althingsbog fra 1570 til 1606 i Geheime-

Archivet: »Island 4de Supplem. Nr. 1 b.» fol. 20. — Uddrag.

1. t fyrslu leizt oss J)ab orb «lénsmann» vera svo

mikib sem syslumann, og l)å svo mikib vald eiga ab hafa,

sem J>ei rra bifalm'ngsbréf inniheldur af yfirvaldinu —
2. Item i annari grein, um J)ann kristinréit sem stendur

um ti'undargjorb og vor gomul log halda, leizt oss

ndgu hart og ekki herba mega; en um dauba peninga 1

:

skal virba iij°, og felli svo nibur, ab eitt hundrab verbi til

Uundar, sem ab fornu, og ti'unda al 1 1 }>ab sem hann åskuld-

laust i farddgum, og eiguist hver sok å sinni tiund, ef

dgoldib er eptir logum ; en ab J>ribja ari falli helmingur J)ess

fjår, sem oiiundabur er, undir kong, en annar helmingur

falli undir nånustu frændur J)ess er braut. En ef fasla-

eign fellur undir konginn, J)å skulu erfingjar lausn å

eiga, og hafi lyst innan x veira, og aldrei falli meira

en oti'undab er, ]}6 ti'undarholdin verbi meiri. — 3. I

J)ribju grein, ab gjaldast skuli (fund fåtækum 2
af ollum

kdngs jorbum og kirKjunnar, somuleibis af beneficii-

jorbum og bænda-kirkju- jorbum, utan heimagarbarnir

sjålOr og Jjeirra lausafé, sem kirkjunum til kemur. —
4. Item i fjdrbu grein, ab tilgjof kvenna, hvort dmagar

• hans cfcur hennar skulu uppå hana gjdrast, leizt oss svo,

ab helmingur tilgjafar skal leggjast, ef naubsyn krefur,

til hennar og hennar omaga, en hålf fyrir hann og lians

dmaga,
J>6 ei fyr en J)au hafa eydt dllu dbru sinu gdzi.

Althings -Resolution 1604.

2
) Althingsdom 1579, 1595, 1605, 1622.
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— 5. Ifem i fimlu grein, J>ar sera ao dmogum er f 1574.

ættir skipt, og sé ekki fjdrmenm'ngar til og t)ar fy ri r Juli.

innan, tøeir eo fé ebur forlagseyrir ha fa til, J>a hverfi"^^^*^"

hvorutveggju i aora ættkvfsl eptir rettri tiltdlu, fyr en

a hreppa, og skal all t til viroa i Iandi og Inusura eyri.

— 6. i sjoltu grein, ao ef macur slær mann raco lurki

e&a steini, sé eigi meiri sekt vio en xiij raerkur å v hogg-

um (i bdk Jons logmanns scgir : «at fimla hdggi»). —
7. Item sjdunda grein, [)ar sem svo stendur : «J)ar ern^eir

hreppsmenn, som J)t-ir hafa upp fæczt, efeur })ar sem J)i*e-

raenm'ngur hans er vistfaslur» — {m leizt oss, ao så hans

J)rcmcnm'ngur eigi v hundruc skuldlaust og dmagalaust.

Anordning om Præsternes Indtægter i Holnm
1575

Stift. Frederiksborg 21. Marts 1575. - Orig. i
21 Ma^

Bispe-Arel\iv. i Isl. «Bréf fra H6Ium» Fase. I, -Nr. 4; Norske—

-

Reg. 1, 114b— 116; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. HI, 20—23;
M. Ket. II, 75—79.

Vi Frederik den Anden <fcc. G. A. V. efter som

mange fattige Prestmend udi Hole Sligt paa vort Land

Island have denmim beklaget, ikke med tilborlig Rente

og Indkomst at vere forsorgede, eller at have Rolige eller

Prestegaarde at boe paa, hvorfore vi nogen Tid siden

forleden have tilskrevit os elskelig Johan Bochholt, vor

Befalingsmand der paa Landet, og hederlig Mand Iler

Gudbraud Thorlakssen , Superintendent udi for
ne Dole

Sligt, at de samtligen skulle betragte og overveyge, hvad

Benle og Bolige samme Prestmend, som ere brdstholden,

kunde udleggis, saa de tilborligen kunde blive forsorgede:

da have de nu haft for os paa Islands Tungemaal et obet

beseiglet Brcf om samme Skik, de med andet forstandigt

Folk der paa Landet gjort haver, fast udi denne Indhold

paa Danske, som her efter folger

:

1. Forst, at alle de Prestegaarde, som tilforn haver

veret Prestebolige, men nu udi lang Tid have veret

bruget af Bonderne , skulle igien komme til Presterne,

saa framt der findis Presle, som ville tage vid dennum.

— 2. Skulle ogsaa Prestene nyde hvis Told og Tiende
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9 = tre . Hundreder. — ) Myrkå. — 3
) Munkafvera.

— 4
) Md&ruvdllum.

1575. de have haft af Arilds tid og denum bor efter Ordi-

21. Marts, uanfsen, som er Iloetold, Liusetold, der Preslen

tager at gjore Kirkens Lins af; ifem livad der givis til

Kirken for Begravelse, det og at skulle forvendis

did lieden, som det gafs tilforn* — Disligiste skal hver ^
Prest have Tiende af alle de Bond er og Ga a rde

,

som ligge udi hans Sogn, ehvcm som helst samme Gaarde

tilhore, hvad heller det er Kronens, Domkirkens, Klosters

eller Preslc-Tienere ; men af Klosierne selv skal Preslerne

ingen Tiende have, og ei heller af det Qveg, som Klo-

sterue tilkommer, men af alle andre Gaarde og Boel skulle

de have Tiende, ligesom de tilforn have haft af Dom-

kirkens Gaarde og Bolige. — 3. Der skal og udi hvert

Rlosler holdis en Sogneprest og en Degen , der fore skal

Presten have ecc
1

til aarlig Rente af Klosterne, og der-

foruden sin Told og Tiende af Bonderne; men om Prcslerne

ere gifle, som ere paa Klosterne, skulle de have et af

Kloslernis Bolige at boe paa, som beleiligt er for Sogne-

folket, for saadan Leie, som der pleier af at gaae og

ret kan vere, og Degnen skal have Klæde og Fode af

Klosteret. — 4. Kern Oxnehols Kirke skal odeleggis, og
j

Sognefolkit at soge til Morkaa^, med al Told 02 Tiende,
/

for Prestens og Kirkens Fattigheds Sk} Id, — 5. Den anden I

Prestegaard, som ligger udenfor Landet i den lille 0, 1

som kaidis Grimso, og hertil haver verit leiet Prest til

for vis Lon , skal her efter vere en fri Prestegaard, og

der til skal Presten have aarligen e af vor Almisse, og
,

c af Muu*kisvraa a Kloster, og c af Modrevele 4 Kloster

efter gammel Skik, med hvad andet Fisk, Hval, Fugl h

og Æg der udi Oen , som han haver haft af Arilds Tid.

— 6. Sammeledis efterdi der udi Hole Sligt mangesteds

ikke er Préstegaarde udi Kirkesognene, da skulle disse

efterskrevne Domkirkens Gaarde og Bolige vere og blive

altid her efter fri Préstegaarde, som Prcsterne skulle boe

>
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og residere udi: Forst Oyerdalsau 1
, med 6 Kior; Mor- 1575.

kaa, med G Ri6r; Audkule, med 6 Kior; Ripur, med 6 21. Marts.

Kior. — item den Prest, som haver Hofstader og Flue-

j
myre 2

Kirker, han skal have en af Domkirkens Gaarde

^ at boe paa, som haver verit givit af til Afgift cc, med

(3 Kior. — Den Prest som haver Hof og Mikleby skal

| have en anden Domkirkens Gaard til fri Bolig, (som) haver

S værit givit af aarligen cc, dertil med 6 Kior. — Udi lige

Maade skulle disse efferskrefne Klostergaarde udleggis

I lil Prestegaarde, forst Hof paa Skagestrand, med en liden

I Kolig, som hider St> ennestad 3
, og den Prest der boer

I skal have dertil celx 4 af vor Almisse. — Item Thingore

r Klosters Gaard, kaidis Iljaltebakke , skal vere en fri

Preslegaard, og der til c af Almissen. — 7. Item her

l foruden skal gi vis af vor Almisse dcclx 5 udi hvert

Syssel til fattige Prester, som ber efter skrevit stander:

^ Presten paa Gord B
, c. — Presten ved Nyvalten 7

,

j

celx. Preslen paa Nes i Adel-Rokcdal , cc. — Presten

paa Stad i Kyni 8
, c. — Presten paa Ojenlalsaa a

, c. —
Presten paa Glesseby, Lid 10 og Svalbard, cc. — Presten

paa Stadasko&i
ll

, c. — Presten paa Ilollumdall og

l Michelegord
12

, cc. — Presten paa Grun J og Modervelle,

clx. — Presten paa Ilvame i Laxcdal, c. — Presten

paa Fagrenes ecc, og dertil c fran Domkirken for samme

Prestes Fattigdoms Skyld — Presten paa Rip, c. —
Presten paa Mikleby udi Oxlandtslid ,3

, clx. — Sjoe Tor-

y

"
lachssen

14
, c, til hans Vilkaar kan blive bedre. — Presten

j
paa Stad udi Uuteflord, lx. — Presten paa Blandedals-

lt hole, lx. — Piesten paa Tjorn i Vadsues og Ilvame 15
, c.

* ') Evjadalsa. — 2
) Flujrumyri. — 3

) Steinnyjarstafcir,

nu Steinastafcir, Johnsens Jartatal S. 244. — 4
) d: e. 2V« Hun-

drede. — ft

) d. e. 7 72 Hundrede. — 6
) Garfcr i Kelduhverfi.

— 7
) Myvatn. —

"

8
) !>6>oddsta& i Kinn. 9

)
Eyjadalsa. —

,0
) Glæsihæ, Logmannshltø. — ") Stærra-Årskégi. — lv

) afc

i H6tum, Dal og Miklagarfci i EyjaGrfci. — ,3
) Miklahæ i 6s-

t - landshh'b. — i4
1 sera (£orleifr) porlaksson. — I5

) Tjorn å

Vatnsnesi og Kirkjuhvamini.
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1575. - — Presfen som nu boer paa Nup 1
, ec, saa lenge han

£1. Marts, der boer, men efter hanum skal Staderbakke Sogn og

^— for
ne Nups Kirke komme til samen. — Presten paa

Quiebeck 3 skal have til samme Sogn et andet Sogn,

kaidis Seglenes, og der til c af Domkirken aarligen.

End om nogen Prestmand I i 1 f6 i es synderlig Nod og

Trang for mangfoldig Born og anden Fattigdoms sk) Id

hanum .tiislaer, da skal af den Almisse tagis fra denum,

som mindst have det i Behof, og med Bispens og Iler-

ritsfogedens Samtbkke uddelis iblant de vedtorftige, dog

med saa Skel , at samme Rente ikke skal bort vendis fra

den hun er tagen fra, men igien komme naar den fat-

tige dod "er, eller han anderledis bliver forsorgit.

Hvilket for
ne

Bref, Skik og Ordning vi .af vor

synderlige Gunst og Nande have fuldhyrdt, samtjkt og

stadfest ved sin falle Magt at skulle blive, udi alle Ord,

Punkter og Artikler, efter som det udviser og indeholder,

udi alle JJaadc. Givit paa Frederiksborg xxi. Martii Aar

; MdJxxv.

^576. Aabent Brev, at grove Syndere skulle afloses

19. April, i Domkirkerne. Frederiksborg 19. April 1576 3

' p*" — JNorske Keg. 1, 142 h; Finn. Joh. Hist. Eccl. lsl. III,

23-24 ; M. Ket. Il, 80.

Vi Frederik den Anden &c. G. A. V. at vi ere komen

udi Forfaringe, at det haver verit en gammel Sedvane

og Brug paa vort Land Island, at naar nogen er bleven

befunden udi obenbare grove Synder og Laster, som er

Hor, Moid, Blodskam og andre saadanne Guds Forlor-

nelser, da haver slige obenbare Syndere veret tilholddn

at tage obenbare Skrift og A/losning udi almindelige

Forsarnlinge udi Domkirkerne, og ikke udi Landskirkerne,

hvor de have verit boendis, for nu paa en stakkit Tid,

uogre vore Sysselmend haver holdit over den Skik her

») Efra-Nupi. - a
) Kviabekk i 6lafsflrof.

O see 15. Mai 1578; 25. April 1594.
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holdis nedre udi Danmark, og den Artikel udi Ordinantsen

lindis, at hver udi hans Sognekirke skulle aflosis, og

efterdi Ordinantsen formelder derhos, at dermed skulle

holdis som sedvanligt haver veret, og den Skik ikke haver

verit holden paa Island, men her nore, og vi formorke,

at der ikke er nogen synderlige Forsamlinge udi Lands-

kirkerne, at ofte, nor slige Aflosninger skeer, er ikke over

iiij eller v Personer tilstede, hvor over Fol (tit udi Synd

og Ondskab forherdis, at de ikke meer agte derom, da

paa det dermed ikke skal gi vis Orsage til mere Synd,

ville vi denne cfterskrefne Skik, som ogsaa tilforn haver

veret, alvorligen og slrengeligen hold i t have over alt vort

Land Island, udi saa Maade, at naar nogen sig forseer

udi de !llaadc, at han bor at tage obenbare A/losning,

da skal den tage Aflosning udi Domkirken udi det Stigt

han er boendis, og ikke udi nogen Sognekirke, saa at

de udi Hole Sligt boendis skulle tage Aflosning udi Hole

Domkirke, og de udi Skalholt udi Skalholls Domkirke.

Thi bede vi o. s. v. Frederiksborg den xix. dag Aprilis

Aar Mdlxxvj.

Reskript til Lensmand Johan Bocliholt og

Superintendent i Skalholt, Gisle Jonsson, at ud-

arbeide et Forslag om Forbedring af Præsternes

Kaar i dette Stift. Frederiksborg 9 Mai 1576 *,

— Norske Tegnelsor I, 97 b; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III,

22-23; M Ket. II, 82—83.

Frederik den Anden &c. Vider, at vi komme udi

Forfaringe, hvoiiedis Preslerne udi Skalholt Stigt der paa

vort Land Island skulle meget vere broslholden, baade for

Underholdinge og bekvemme Bolige, og efler som nogen

Tid forleden er gjort en Forordning med Hole Stigt med

Presternis Underholding , som denum udi nogre Maade

efter Leiligheden er bleven forbedrit, og vi og ikke heller

ere uiilnoiet, at komme denum med noget til Hielp udi

5
) 12. Mai 1579; 3. Okt. 1580. ,
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1576. Skalbolt Stigt, naar vi der om kunde fange klar Besked:
!

9. Mai. da bede vi eder og ville, at I med det forste forfarer,

^ hvilke og hvor mange Prester der udi saa Maade have I

Behof at hielpis udi for
ne

Sligt, og siden derpaa gjorer

en Skik, hvorledis de best Lunde hielpis, og al Besked >
derom skrifiligen os tilkjendegiver, saa vi derefter altin-

gist kunde vide os at rette. Dermed o. s. v. Frederiks-
j

borg den ix. dag Maji AldJxxvj. I

1578. Aabent Brev, at Aflosning for Hor skal i

15. Mai. Island foregaae hos HerredspiOVSten. Kronborg

15. Mai 1578. — Norske Register 1, 212 b; Finn. Joh.

Hist. Ect-1. Island. III, 24; M. Ket. II, 85- £G.

Vi Frederik den Anden &c. G. A. V. Eftersom det

nu en tidlang paa vort Land Island haver verit sedvan-

ligt og af os udi. lige Maade samtokt, at hvilken Mands-
^

person eller Kvindfolk, som sig forseerudi Egteskab, skulle

staae offentlig Skrift for Superintendentere der paa Landit I

og udi Domkirkerne, og ikke andersieds, og vi nu for-

fare, at saadan Indskikkelse ikke skal vere gafnlig for

Landseos Lejligheds Sk) ld, af den Orsage Landet er

fast stort og saadannc Syndere undertiden have udi de

hundrede Mile at reise frann deris og til Superintendenten,

saa at mange hendde med besvercde Samvittigheder og

Conscientzer for et Afskyende for saadanne Beiser. Da

have vi nu derforc for got anseet, at hvem som sig efter

denne Dag udi Horsag forseer, da skal den derfore stande

Skrift hos sin Herritsprovist udi hvert Syssel, og ikke til- ^

holdis at fergis for slige Sager til Superintendeuten, som

her til skeet er. Bedeudis og biudendis Lensmanden paa

vort Land Island, at han dette vort Brev og Ordning

• lader forkynde udi alle Sysiene, at hver sig der efter kan

have at rette. Civit paa vort Slot Croneborg d. 15. Maji

Anno 1578. .
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Reskript til Superintendenterne i Island, ang. 1579.

Forbud imod at afhænde Domkirkens Jorder/^Ta^hl

j

Frederiksborg 22. April 1579. — N. Tegneiser i,

I 161; M. Ket. II, 89.

^ Vi Frederik den Anden &c. helse eder Superinten-

denterne for sonden og norden paa vort Land Island

kieiiigcn med Gud og vor Naade. Vider, at som udi

hogbaarne Forstis vor kiere Herre Faders salig og hog-

I loflige Ihukornmelsis Tid 1 er udgaaet Breve, at aldelis

intet Gods, enten for Maglaug eller udi andre Maade skulle

bort korne frann Domkirkerne, men Kirken at beholde

hendis Gods, som der haver til ligget og hun af Arilds

Tid med Relle haft haver, og vi nu komme udi For-

faringe, at ligevel der imod skal vere borlvendt frann

Domkirken af hvis Gods der haver til ligget, endog vi

j

ikke haver givit der Samlbkke til : da bede vi eder

f og strengeligen biude, at 1 retter eder cfler at have

flilig Indseende med, at aldelis intet Gods efter denne

Dag bortkommer frann Domkirkerne enten for Maglaug

eller udi andre Maade, med mindre det skeer med vor

Bevilling og Samtykke
,

og dersom befindis at nogit er

der frann kommit uden vor Tilladelse, som Kirken ikke er

skeet Skiel og Fylliste fore, at I da paa Kirkens vegne det

igien indialer med Loug og Ret, tagendis der paa endelig

Dom for eder, paa det Kirken udi ingen Maade skeer

forkort paa hvis hende med Rette bor at tilkomme, saa

fremt I ikke ville stande derfor til Rette. Ladendis det

I ingenlunde. Givit paa rort Slot Frederiksborg den xxij.

* Dag Aprilis, Aar Mdlxxix.

Reskript til Lensmanden i Island og begge 12. Mai.

Superintendenter ang. Uddelingen af de fattige

Præster tilstaaede CCC Daler. Frederiksborg

l

) 16. April 1556.
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1579.

12. Mai.

Mai 1579. — Korske Tegn. I, 166; Finn. Joh. Hist.

Eccl. Isl. III, 24-25 ; M. Ket. II, 91—92.

Vi Frederik den Anden &c. helse eder, os elskelige

Johan Bochholt, vor Mand, Tiener og Befalingsmand paa

vort Land Island, saa og begge Superintendenter samme-

steds kierligen med Gud og- vor Naade. Vider, at efter

vi naadigst have forordnit, at vor Befalingsmand der paa

Landit, som nu er eller her efler liommendis vorder,

aarligen skal uddele til Presterne der paa Landit, som

ere brostholden, tre Hundrede Daler, da paa det samme

vor naadigst Bevilling ikke skal udi nogen Maadc mis-

brugis eller nddelis til denom, som ikke ere vedlbrflige, og

tilforn noksom ere forsorgif, bede vi eder og befale, at

I Preslernis Leilighed der paa Landit hver udi Synder-

lighed overveier, og, efter som' hver deris Noltorft for-

drer, tillogger denom noget til Undcrlioldninge af fornefnde

ecc Daler, og derpaa lader gjore et klart Register, og

det siden til os forskikke; siden ville vi derpaa lade give

denom vort aabne Bref, at det altid her efter saa holdis

skal, havendis herndinden flittig Indseende, at same for-

nefnde ecc Dalers Underhcldninge bliver til de fatiigste og

ringesteSogner saarettferdeligen ogchristeligen fororduet og

uddelt, som I ville andtsvare for Gud, og udi Fremtideu

vere bckiendt for os. Dermed skeer vor Vilge og Befa-

linge, thi lader det ingenlunde. Frederiksborg deu 12.

dag Maji Aar 1579.

r

Juli. Althingsdom af 12 Mænd, ang. Gjaftold. Juli

1579. — Efter Althingshog fra 1570 til 1606 i Geheime-

Archivet «Island 4de Supplement Nr. l b.» fol. 3-i. - Uddrag.

Nu af Jm ao vérvitum, aoså profasts gjaf-

tollur hafi ab ondveiou og ennii verio sam^yktur, og

haldinn fyrir uppgjof sckla, en nu cru allar scklir andlegra

og veraldlegra til kongsins fallnar, leizt oss og })cim,

sama gjaftollurinn heyra, sem sektina å ao taka.
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AltMngsdom om Tiendeydelse til Fattige af 1579.

Kongens og Kirkernes Gaarde. Juli 1579 — ~juiL

Papirs-Haandskrift i Arne Magnussons Samling Nr. 196, 4to
,

*

fol. 134. — Uddrag.

Var dæmt og samtyk t af logmonnum og log-

réttumonnum um ti'und fåtækra af kongs joroura og kirkoa,

ab J>ær skyida gjaldast an alls molmælis, ep tir j)vi sem

kongsins nåbarbréf og ddmarnir gamlir og nyir J>ar um
hljdba.

Reskript til Pouell Matzen, Superintendent 23. Decbr.

over Sieland Stigt, ang. islandske Studenters

Optagelse som Communitets-Alumner. Skander-

borg 23. Dec. 1579. — Siellandske Tegn. XIV, 292;

Engelstofts Universit. og Skole Annali. 1810. S. 188 efter en

mindre lioiagtig afskrift i det kongel. Bibliothek.

Frederik den Anden, <fcc. Vor synderlig Gunst

tilforn. Tider, at eftersom 1 underdanigst lader give os

tilkiende, hvorledis at de Issélender, som begiver seg did

til Dniversitetit at studere, ikke ere self saa formuende,

at de lenge kunde holde denum der, og at det erdenum

langt at fortove, til de kunde bekomme Kost under de

hundrede Studenter, efter Fundatsens Liudelse, og at der

mgen' Jsslender neder skikkis at studore, om hvilke jo til-

forn skal vere god Forhobning, at det ikke bliver unytte-

ligen spilld lives Naade og Frihed denum tilbeste kunde

Vcderfaris: — da ere vi naadigst til frids, at hvilke fattige

Jsslender, som did kommer at studere , mue for nogen

,

anden bekomme dieris Kost og Underholning under de

hundrede Sludenter, naar nogen PJatz ledig bliver, og

*kkc med denum regriis den Tid, som de tilforn skulle

eomplere for de molhe (maatte) der indtagis, efter Fun-

datsens Liudelse, dog saa, at udi andre Maade aldelis

intet gjoris imod Fundatsen, hvormed den udi nogre Maade

kunde forkrenkis, hvilkit vi eder naadigst for Svar ikke

ville have forholdit. Dermed &c. — Actum Skanderborg

den xxiij. Decembris Mdlxxix.
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1580. Lensmand Johan Bochholts Brev, hvorved
3. oktbr.

jor(jeg0(is udlægges til fattige Præster 1
. Skal-

holt 3. Oktobl'. 1580. — Efter en gammel Brevbog.

Eg Johann Bochholt, Kongl. Majcst' Befalrringsmaun

yfir Islandi, mcbkennist meb Jx'ssu minu opnu bréfi, ab

optil* Kongl. Maj." mins nåbuga berra bobi og skipun hef

eg afhent herra Gisla Jonssyni, })eirra fåtækra presta vegna

sem ongva underhollning hafa i Skålholls stikti, pessar

eptirskrifabår jarbir. — I fyrstu:

Slraum i Austfj6rbum.
.

Mosfell.

Steina i Hornafiibi. Mogilså.

Bakka og Haukagil.

Åsa slærri, båbar å Sibu. Bniar-Reykir.

Myrar i Veri.

Hcibi \ Myrdal.

Gotu.

Eystri-Skoga.

Foss å Si bu.

Bolholt.

Steinkross

Saurbæ.

Borg i Gn'msnesi

Ilvol i' Olvesi.

Breibholt.

Skraulhola.

Hals.

Minni-Kambur.

{æfusteinn.

Skoraw'k.

Muli.

Ingunnarstabir.

Mibjanes.

Fjarbarhorn.

Grof.

Svarfholl.

Dvergasteinn.

Mibmork undir Eyjafjollum.

Torfastabir i Fljdtshlib 2
.

!

) I Anledning af Reskr. 12. Mai 1579 om Uddeling af de

bevilgede ccc Daler. Et Reskript af 1577, som M. Ket.

II, 1^6 formoder at have bestemt herom, har vistnok al-

drig været til. Det her udlagte Gods maa betragtes som

Æqvivalent for de cc Daler, som vare bestemte til Skal-

holt Stift. Præsterne i Holum Stift ere vedblevne at hæve

de dem ved Reskr. 28. April 1571 bevilgede c (120,

senere 100) Daler i Penge.
a
) Om Fordelingen af disse Jorder see Finn. Joh. Hist. Eccl.

Isl. III, 309. Kun Dvergasteinn anfores der ikke. Der

findes i Island to Gaarde af dette Navn, den ene i Mula



Traktat med England. il i

j>essar allar åbui skrifabar jarbir mc& kugildum og 1580.

hndskyldum, sem ve'rifc hcJSr, j>ar fyrir byb eg olluni 3. Oktobr.

syslumonnum, i hvers syslu sem pessar jarfeir liggja, ab

J)ér Jåtib pessar jarbir Jausar an al I rar hip.drunar eba

nokkurs undaadråtiar. Og i sannleika ab svo sé, sem

skrifab stendur, ferykki eg mitt Zignet å tøelta bréf, skrifab

f Skålholti 3 d. Ociobr. 1580.

Traktat mellem Kong Frederik den Anden og 1583.

Dronning Elisabeth af England. Haderslev 22. 22. Juni.

Juni 1583. — Med Grams Haand i Geheime-Archivet.

«lsland og Fær6» Supplem. II, Nr. 1. Litr. O. — Uddrag.

Nos, dum Serenitas ipsius et nos quoque in vivis

erirnus
,

Anglicis mercatoribus prædictæ societalis ele-

menlissinié permissuros esse, adc6que vigore barum

concedere ac permittere, ut per totum istud maresepten-

trionale versus Moscoviani, ad sinum et portum B. Nicolai,

tuto navigare, ire, red i re, ternpestatibus etiam aliave

violentiore causa coacti, ulraque tam Norvegica quam

Islandica liitora subire, in quibuscunque eorundem lit-

torum porlubus naves suas applicare, pro commodo suo

in eis subsistere, opportuno et suo tempore inde, sine

om ni impedimcuto, solutis ancboris, reeedere possint ac

debeant. — Hoc tamen reservalp, ne sine speciali nostra .

licentia in porlubus Norvagicis et Islandicis anlea pro-

hibilis ulla ratione negotienlur et mercaturam exerceant,

neve subdiiis nostris diciorum locorum ulla re contra

bospitaliiåtis jura inolesti siht, ac ab omni malefieio

prorsus abstineant.

Aabent Brev til Island, ang. at Horsager og isssl

Blodskam ikke skal straffes med Boder, men 29. April.

Syssel, som er legeret til Beneficium al Biskop Mag.

Brynjolf Sveinsson (F. Joh. H. E. III, 500); den anden i

Isa fjords Syssel, i Nærheden af den anforte Gaard Svarf-

héll, men denne Dvergasteinn anfdres i Jordebogerne som

Bondergods. Sammenhængen liermed kan lier ikke oplyses.
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1585. straffes efter Loven. Frederiksborg 29. April

29. April. 1585. — Norske Register 1, 491; Finn. Joh. Hist. Eccl.

Isl. III, 26-27; M. Ket. II, 105-107. Én gammel Afskrift

i Stiftamts-Archiv. i Island A. 105, paategnet at være thinglæst

. paa Vestmanno 6. Febr. 1636.

Vi Frederik den Anden &c. G A.'V. , at efterdi vi

komme udi Forfaringe, hvorledis sig mogen Uskikkelighed

,
med Iloreri cg anden Blodskam tildrager paa vort Land

Island, saa at undertiden skeer og hender, at en beligger

tvende Sostre og andre deris nérSiekt og Forvandle emod

Guds Loug, Ordinantsen og al christelig Skik og Hovisk-

hed, og at saadan grove Synd og Laster sommeiider for

Penninge og Straf paa Gods efterladis, sommeiider ogsaa

for Gunst og Vcnskaf Skyld endeel oversees og ingen til-

borlig Straf dennom derfore skeer eller vederfaris, derover

sig mogen Guds Ilefn og Vredis Slraf kunde foraarsngis;

da paa del at slig uchristelige og utilborlige Blodskam

maa afskaffis, og ikke saa til ondt Exempel forfolgis eller

ustraffit bedrivis, ville vi hermed have budit, befalit og

paalagt vore Embitsmand, Syslemend og Fogitter paa for
ne

vort Land Island, som nu ere eller her efter kommendis

vorder, at de efter denne Dag ikke tage Penninge for saa-

dan ne Sager og Forseelser, som forskrevit staar, men at

de lader straffe efter Lougen, om nogens Brost der udin-

den findis, paa det at andre derved bunde see dennom

udi Speigel og vide dennom slig Guds Fortørnelse og

Menniskens Forargelse at undholde; saa framt nogen,

som haver Befalinge og Magt der paa Landit der over

paa vore Vegne at straffe, seer hermed egiennom Fingre,

da skal han straffis der fore som ved bor, og afset lis

med sin Bestillinge og Embede. Her efter sig hver vil

vide at rette og forholde, under vor Hyldiste og Naade.

Actum Frederiksborg den 29de Aprilis, Aar Mdlxxxv.

juli. Althings-Resolution om Erlæggelsesmaaden

af Tiende og Skat. Juli 1585. — Aithingsboger
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fra 1570 til 1600 i Geheime-Archivet: »Island 4de Supplem. 1585.

Nr. 1 b», fol. 47 a. Juli.

Item var J>essi samj)ykt gjord af logmanninum povli

Gubmundssyni og .loni Jonssyni og allri logréltunni, um

ti'uudargjald og skattgjald um al 1 1 laudib:

1. I fyrstu um Jmrfamanna timid, ab hun gjaldist

eptir gomlum vana, J)6
J)ribjungur i vabmålum ebur gærum,

ef svo meb J>arf, af hverri 20 hundraba timid eba meiri,

Mtist svo hreppstjorum i sérhverri sveit. — 2. Item i

presfiiund skal gjaldast i vabmålum og vararfeldum, i

gulli og brenndu sil fri i — 3. I kirkjuh'und skal gjaldast

i vaxi og vibi, i tjorti og reykelsi , ebur léreptum, svo

sem fær ab kaupa meb vabmålum i J>v£ hérabi ; kost å

hann og ab gjalda alk i vabmålum ét hann vill. —
4. Item i })å timid sem biskup tekur hér i landi skal

gjaldast i vabmålum og vararfeldum, i lambagærum,
gulli og brenndu silfri en sé så skileyrir ekki til tiundar,

J)å greibist i fn'bum pem'ngum og ofn'bum, optir J>vi sem

hver til Heflr, eptir almennilegum verbaurum og gobri

greibslu, og åbyrgist Kvik fé til fardaga, ef så villsvosem

vib å ab taka ; en bjobi
J)6

rétt gilt i rétlan gjalddaga. —

-

5. Item i rétlan kéhgsjns skalt og kongsius tuind skal

fyrst gjaldast i vabmålum svo mikib som til vi u rist og af

må léggjast , en sé vatmål eigi til
, ])å gjaldist i obrnm

flytjandi eyri, i J>vi sem Dans Nåbar fovetum er vel lækt

ab taka.

Ordinants, hvorledes udi Ægteskabssager paa 1587.

Island dommes skal. Kronborg 2. Juni 1587.
— Norske Reg. 1, 606 b; M. Ket. Il, 108-126. — Islandsk

Oversætt. trykt bas v*d Biskop Odd Einarssons Oversættelse

af Christian den Fjerdes norske Kirkeordinants af 1607, Holum

1635.8., under Titel: «Hj6nal>nnds-arti'cular». — For nogle Aar

siden yttrede en Amtmand paa Istand, at denne Anordning endnu

maatte ansees at være gjeldende der, hvilket dog Caucelliet

fandt «tvivlsomt».

Vi Frederik den Anden &c. G. A. V., at eftersom

I. B. 8
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15S7* vi nogen Tid forleden 1 have verit foraaisagit med vore

2. Juni. elskelige DanmarKis Rigis Raad og nogen de hoglerde her

udi Bigit at lade forfatte og udgaa nogen visse Punkter

og Artikler, hvor efter udi Kgteskabssager paa Capil lerne

eller andensteds, hvor de blive indstefnit og burde at

ordelis, skulle domrnis og sig hver vide at retlc: og vi

nu forfare, at paa vort Land Island skal findis og sig
j

tildrage stor IJskikkcli ghed udi saadanne Egtesknbssager,

og ikke efter foi
ne Ordinants og Artikler, og sedvaulig Ret I

her udi Rigit er almindelig, skal forhandlis. Da paa det,

at der paa Laudit saa vel som her udi Rigit og anden-

Støds kan derudinden dis skikkeligere, tilboi ligerc og orden-

ligerelbrholdis og tilgange, have vi for got anseetog endeligen

ville, at udi Kgteskabssager, hvor de indstefnis og bor

at foris for Rette, skal der paa Landit holdis, forhandlis

og ordelis efter for
ne

Artikler, som vi med vore elskelige

Rigens Raad have udi vore Riger ladit udgaa, hvilke ere

liudendis Ord fian Ord som her efterfølger

:

Om Trolovelse. — Efterdi at Ægteskab er Guds egen
j

Ordning og Indskikkelse, hvilken (levtore bor at bcgyndis

med al Alvorlighed og Gudfrygtighed, da have de vise

og gudfrygtige Forfed re uden alt Tvivl vilde saa skikke
.

dét-j at de Personer som agtede at indgaa det hellige
i

Egteskabs Stat, skulle forst tiolovis, og siden for Bi 61- 1

luppit lade liuse tre Gange for déuum, paa tre Soud ager,
j

hver efter hinanden, obenbare af Predikestolen , i den

christue Kirkis Forsamlinge, paa del at dersom nogen var,

der kunde lov 1 igen forhindre saadant Egteskab, at det

midlertid kunde grandskis og forfaris, for end Egteskabit

blev fuldkommit. — Derfor, om nogen haver nogit der

udi at sige, da skulle de det gjdrc for end der liusis

tredie Gang, hvis de det ikke gjore, da skal det intet

agtis, hvad de der efter gjore ville. — Disligeste, hver

der vil gjore nogit Forbud paa Egteskab, da skal den
. -

! «

') 19. Juni 1582 er Ordinantsen om Ægteskabssager ud-

kommen for Danmark og Norge. Orig. i Geheime-Arch.

«Daoske Geistlige Sager JNr. 71», Append. Nr. 2.
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give Sognepresten det tilkjeude, udi to eller tre Danne- 1587.

munds Nerverelse, og sit al vere forpligt slrax at tage 2. Juni.

Slefning, hvorfore han eller hun samme Fgteskab for-

hindre ville: hvis det ikke gjores, da skal samme For-
*

bud heller intet gjelde. — Og dersom nogen findis at

gjore Forbud, eller stefne nogen udi rette for slig Sag, og

ikke haver der skjellig Aarsage til, den straffis af Ovrig-

heden, og oprette Gjenparten sin Skade og Omkostuing.— Og

paadetaltingistkan gaa dis ordenlliger og skikkeliger til, skal

efter denne Dag ingen Trolovelse skee, foruden at Preslen og

fem andre Vindisbyrd i det mindste er der oververendis.

— Skal og ikke heller tilstedis denum, som ere retteligen

tiolovit, at soge Seng med lweranden, for de ere

viidt og given sammen udi Kirken. Hver der fordrister

sig der imod at gjore, skulle straffis af deris Ovrighed,

naar de af Sognepresten blive paamind te, og dersom de,

der saaledis ere trolovede sammen, ligge udi et ondt Lef-

nit, og forholder at lade denum vie sammen for Kirke-

doren, skal Sognepresten set te saadanne en vis Tid fore,

inden hvilken de skulle komme til Kirken, og lade sig

christeligen vie og give sammen, hvis de det ikke gjore,

skal han aabenbare forbinde saadanne Sacramentet, og

dersom de ikke end da ville rette sig, da skulle de for

saadan deris Forargelsis Skyld aabenbarlig seltis udi Band.

— Ikke skal heller nogen Prest. understaa sig at trolove

nogen sammen, uden de ere hans egne Sognefolk, eller

om de komme andensteds fra, at de have deris Vin-

disbyrd, at deris Vilkaar ere saa, at de mue lade sig

trolove med hvilken Person de begjere. —- Skeer det og

saa, at nogen vil gjore Forbud hos Presten (or Trolovelsen

skeer, da skal Presten holde sig der fra, og den som

saadant Forbud gjor, skal vere forpligt til, strax at

tage Slefning, liaesom tilforn sagt er, om nogen vil gjore

Forbud for Brol luppet.

Saa skal nu holdts med Trolovelse efter Ordinantzen.

— Forst, at der skal ingen liolovis tilsammen i de for-

buddene Led, som ere fors te, andet og tredie Led, som ere,

S*
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1587. Sodskind, Sodskindeborn, og nest Sodskindeborn. — Dette

2. Juni. Forbud er fornoden at holdis for merkélige Sager Skyld,

""^
men dog forstelige Personer uudtagen, hvilke maa vel

'
tilsledis at komme tilsammen, om de end bode ere udi

tredie eller andet Led. Fordi det er ikke imod (iuds Lo ug,

og skeer ikke heller foruden synderlige Aarsager. De

andre maa det tilstedis i fjerde Led al komme tilsammen.

Disligest om den ene Person er udi tredie, og den anden

Person udi fjerde Led, da maa de og komme tilsammen

;

men om den ene Person er udi andet Led, og den anden

udi fjerde Led, da maa denum ikke tilstedis at komme

sammen. — Hos denne Artikel er at agte, at ligesom

man maa ikke have sin egen Slegt i forste, andet eller

tredie Led, saa maa ikke heller Ilosbonden have sin

Hostruis Slegt, eller Hostruen hendis Ilosbondis Slegt i

samme Led, efter at Husbonden eller Hostruen doer fran

hinanden, men i fjerde Led maadetskee. Udi lige Maade

skal og holdis, om nogen beligger noget Qvindfolk, endog

de ere ikke Ægtefolk, dersom nogen af denum vilde siden

gifte sig, da maatte hverken han have hendis, ikke

heller hun have hans Slegt udi tredie Led. — Dernest

skal og hiemmelig Trolovelse intet holdis, som er skeet

foruden deris Vilge, hvilke de ere undergifne, som ere

Foreldre, eller andre, som ere udi Foreldris Sted, fordi

den Ere og Liudighed udkreverGud udi det fjerde Hudord;

dog dersom der findis slig Vilkaar paa ferde, at Forel-

drcne ikke have nogen skjellig eller louglig Aarsage, det

at forhindre, da skal deris Forbud, eller hvis Forhindring

de derudinden ville gjore, intet have paa sig. — Samme-

ledis skal ikke heller holdis Trolovelse, som skeer udi

Drukkenskab, eller udi nogens umyndige Aar, ikke heller

om en er ikke ved sin rette Fornuft og Forstand; saa

skulle ikke heller agtis, eller for fulde ansees, hvis hem-

melig Bepligtelse eller Trolovelsebrcve , som nogen give

hverandre indbyrdis.

Nogle besynderlige Aarsager, hvorforc de som ere

Trolovede maa adskillis. — 1. Trolovelse som nogen
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nodis til, bor ikke at holdis, saaframt det givis tilkiende 1587.

for Broiluppet skeer, men derefter at ville sige sig at 2. Juni.

vere nodt til, skal intet gjelde. — 2. Om nogen fester

en Pige og (hun) bliver derefter befunden at vere kren-

kit af en anden, da maa han skille sig ved hende, om
han ikke vil tage hende lil Naade. Og dersom den for-

ste, der hafde krenkit hende, vil tage hende til Host ru,

da maa det og saa tilstedis, dog at begge dcris Forseelse

afbedis af Sognepresten paa Predikkestolen. — 3. Om de

Personer, som ere trolovede, forseer sig paa enten Sider,

saa at enten han bevarer sig med nogen anden Qvindfolk,

eller hun bevarer sig med nogen anden Mandsperson, da

maa de og vere hveranden qvit, uden den Person som

uskyldig er vil benaade den Skyldige, men dersom de

forseer sig paa begge Sider, da skal denum ikke tilsiedis

at blive ved den Person, de havde forseet sig med, paa

enten Sider, for Forargelse der vilde folge efter, men
derforc at straffis som ved bor. — 4. Dersom og nogen

trolover sig en, og ikke ligevel bevarer sig med hende,

og han derefter trolover sig en anden, og beligger hende,

og enddog ikke nogen slig Trolovelse efter denne Dag

vel kan skee, efter den Skik og Ordning, som om Tro-

lovelse tilforn formeldit er, da, dersom nogen slig Ilen-

delse skeede, skal han straffis af Ofrigheden, som ved bor,

og ingen af denum beholde, og den Prest som haver

verit over den sidste Trolovelse, og ikke haver anscet

hvis tilforn om Trolovelse sagt er, skal og straffis der

over, som ved bor. — Men dersom nogen, efter at han

haver trolovet sig med en, beligger hindis Soster, eller

hindis nesle Slegt, da skal han skillis ved denum baade,

ogtilborligen slraffis paa begge Sider, som det sig bor. —
5. Dersom nogen, efler Trolovelsen er skeet, drager hen

fra sin Festemo, og bliver lepge fra hinde, emod hindis

Vilge og Samlokke, da maa hun efter tre Aar gifte sig

med en anden, om Festemanden ikke er udi longlig For-

fald forhindrit. — C. Om nogen af Parterne, efter Trolovel-

seq er skeet, forseer sig med Tyveri eller anden saadanne

*
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uerlige Gjerninger, hvilken dog ikke følger Livsstraf efter,

da maa den l'sk\ldige befries fra den Skyldige, om den

det begjercr. — 7 Om nogen for Trolovelsen havde

nogen hiemmelig Siugdom, som Spedalsk, den faldendeSoet,

eller nogen anden slig besm iltelig og vederstyggelig

Siuge, og ikke den aabenbarede, da maa han eller hun

og blive hveranden qvit, om de det begjere. Men dersom

saadan Siugdom, eller anden Krankhed kommer efter Tro-

lovelsen , da skal der settis nogeu Tid, udi hvilken man

skal soge Raad, om den Siuge midler tid kan hielpis; kan

det ikke, da maa den Trolovelse vel opslaacs, om det bc-

gjeris. — 8. Om det sig saa kan tildrage, at her efter

nogle trolover hverandre, og den ene ikke findis efter

Trolovelsen saa riig, som den havde sig angivit, og den

anden for slig Aarsage Skyld vil saadan Trolovelse om-

kaste og ikke holde, da skulle de dog derfore ikke maa

skillis ad, efterdi det siunis en mogen stor Letferdighed,

at nogen skulle sig udi den vigtige Handel med hver-

andre indlade, for end de vel k iende hinanden.

Om Jomfrukrenkere. -~ Hvad Jomfrukrenkelse be-

langer, skal holdis der med efter Lougen , Recessen og

Iland festn ingen. Men dersom nogen enten sielf, eller ved

andre, beder om en Dannemands Datter, og der over

beligger hinde, for Trolovelsen skeer, eller han faar

endelig Svar, da skal han endeligen tage hinde til Egte,

om hindis Foreldre eller Formyndere ville det samtokkc.

— Dersom nogen beligger nogen M6 eller Pige, og siger

nei derfore, da verge sig derfore efter Lougen, eller bode

derfore efter Lougen og Recessen. — Sigtes og nogen at

have beligget nogen Enke, som tilforn haver verit abe-

rogtet, da og at verge sig derfore efter Lougen, eller bode

udi lige maade. — Og efterdi det tit og er bleven befundit,

at der er bleven stefuit udi Rette saadanne Jomfrukren-

kere, som ublueligen have skendit den ene uberygtet

M6 eller Enke efter den anden, undertiden tre, lire

eller flere, og en gudfrygtig Ofrighed ikke bor saadanne

grove Synder og Forargelse at lade blive ustraffit, da skulle
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de, eller den, som her efter udi slige grove Laster og

Forseelse blive befundit, ikke alleeniste bode efter Lougen

og Recessen, men og dommis udi Ofrighedens Naade og

Uiiaade, og enten straffis paa Livit. eller udi andre

maade, med tilborlig, alvorlig, hoigeste Straf, andre til

Exempel og Forskrekkelse. — Dersom og nogen voldtager

en erlig M6 ellrr Enke, og det bevisis, da at strafOs der-

fore efter Lougen, men om hanum benaadis Livit, tage sig

hinde til Host ru , om hun og hindis Formynder ville,

men ville de ikke det tilstede, give hinde af sine Pen-

ninge og Gods efter fellige Venners Raad og Saratokke.

— Bliver og nogen befunden at have voldtagit den ene

efter den anden, og ingen han tager til Egte, han

bor efter (luds og naturlig Loug at straffis paa Livit.

Aarsage hvorfore Egtcfolk maa adskillis — Den

forste Aarsage er Horeri
,
dog skal den Person, som an-

klager, lougligen stefne den der anklagis, udi Rette, og

skielligen bevise det, og er det ikke nok, at den Person

som anklagis det sielf bekiender, fordi mand tit befinder,

at mange liuge paa sig sielf, paa det den ene kan blive

af med den anden, eller og komme den udi Skade, som

han eller hun siger sig at have syndet med, eller for

andre Sager. — Her hos skal Dommere forfare, for det

forste, om den Person, som anklager, er uskyldig, fordi

dersom dens Skyld og fiudis udi lige maade, da bor

denum ikke at skil I is ad, efterdi hverken af denum,

som hinanden udi saa maade ville beskylde, bor sielf for

den Sag uskyldig at vere; men dersom den ene Person

retter og bedrer sig, og den anden ikke, saa det findis

beviisligt, da maa den, som retter sig, vel adskillis fra

den andon, som bliver varagtig udi sit syndige Lefnit. —
For dut Andet, skal og fliteligen forfares, om nogen af

denum haver givit den anden merkelig Aarsage til saa-

dan Forseelse, med Rufferi, Tiranni, eller udi andre

maade, som Dommerne kan kiende at vere ret Aarsag til

saadan Fald, da bor denum ikke heller saa letteligen at

skillis ad. — For det Tredie. om en Danneqvinde
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bliver voldlagen, da bor hende ikke for saadan Voldtegt

at skilles fra hindis Ilosbonde, fordi den bor ikke at

straffis, som lider Uret, men den som gjof Uret. —
For det Fjerde, dersom en Bland, efier han haver be-

fundet sin Hostru udi Boer, sbger Ser.g med hinde, da

haver han der med forbrudt sin Tiltale til hinde; men

dersom hun anden Gang forseer sig, og han da holder

sig fra hinde, da maa han klage hinde an, og slullis

ved binde, 'men den Person, som bliver saa adskilt fra

den anden for Hoersag, skal ikke maa gifte sig igien

uden Ronningens synderlige Bevillinge og Tilladelse, og dog

skal det ikke maa skee for eud tre Aar ere forlobne, da

skal den Person fore noyagtig Vindisbyrd, at den mid-

ler tid siden haver skikket sig erligen og christeligen, om

den skal benaadis at gifie sig igien, dog skal den skyldige

Person, som udi saa maade skillis fra den uskyldige,

ikke maa gifte sig, eller blive boendis udi det Sogn,

Herrit eller By, som den usk\ Ulige ere bosiddendis.

Den anden Aarsage hvoriore Egiefolk maa skillis

ad: er Desertio, som er, naar den ene Egteperson, for-

uden nogen skiellig Aarsage, eller den andens Samtokke,

forlader den anden, og drager bort; og skal her med

saa holdis, at den Person som forladt er skal tove den

anden efter i tre Aar udi det mindste, uden saa er, at

det kan skielligen bevisis, at den Person, som er bort-

dragen, belizer sig med nogen anden, da maa den Per-

son, som forladt er, tilstedis til Egtesk;ib, strax saadant

bevist er. — Men naar de tre Aar ere forlobne, da

skal den Person, som forladt er, stefne den anden, forst

til Ilerritzthing, og siden til LandsJhing, og fore det Re-

viis til Consistorium , dernest skal den have sit Vindis-

byrd besk rev i t af sin Sogneprcst, disligste og sit Skudtz-

maal af sine Sognelolk, som skal tagis til Thinge, at den

anden Person haver verit borte udi tre Aar, og at den

forladte Person haver midlertid levit og holdet sig

erligen og vel, og ikke givit den Person, som er bort-

romt, skiellig Aarsage der til. Og naar dette saa alt-
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sammen lougligen bevist er, da maa den Person, som for- 1587.

ladt er, tilstedis at gifte sig igien. — Skeer det og saa-,
""jpj^Jj

at den forladte Person forseer sig, for end de tre Aar

ere at ende, da skal den Person vere under tilborlig

'

Straf af sit Herskab, dog ikke at forbiudis Egteskab, uden

med den Person som den haver forseet sig med. — Men

dersom en Mand drager hen i Krig, eller paa sin Kjob-

mandskab, og af saadan Aarsage bliver lenger borte,

han skal ikke holdis pro desertore, og skal fordi hans '

Hostru forlove hanum efter i det mindste udi si u f Aar.

— Der som og er vis Kundskab, at han er fangen,

eller udi andre maade forhindret, imod hans Vilgc, da

skal hun endeligen fortove hanum efter, og ikke gifte sig

med nogen anden. — Disligeste naar der er Vindisbyrd

at en Mand er bleven enten i Krig eller udi andre maade

omkommen, da skulle de Vindisbyrd oveihoris af deris

tilbdrlige Dommere, onv de ere noyagtigc, og der tagis

beskrefne, og siden skal den Person, som vil gifte sig igien,

indfore samme -Vindisbyrd for Consistorio, og da der at

have bevisligt, at den haver skikket sig vel, og siden

maa den tilstedis andit Egteskab. — Men dersom nogen

fordrister sig til at soge Seng med hverandre, for end

saadan Dom er lougligen skeet udi Consistorio, da skulle de

straffis af deris Ofrighed som ved bor. — Skeer det ogsaa,

at naar en Qvinde saa haver glU sig med en anden Mand,

efter Dom er gaaet, at den lorste hindis Mand kommer

igien, og begierer sin Hostru til sig udigien, da bor

hanum at have noyagtig Vindisbyrd med sig, at han

haver midlertid sig tilborligen forholdit, og med nogen

anden ikke forseet, eller forvisis at soge saadanne

Vindisbyrd af denum han haver verit hos, og naar

han det haver gjort bevisligt, bor hans Hostru at for-

lade den anden Mand, og komme til den forste igien.

Den tredie Aarsage, hvorfore Egtefolk maa slullis

ad, er: om nogen er Impotens, det er, uskikkelig til Egte-

skab; dog skal den Person, hvis Brost saa findis, stedis

tre Aars tid , at soge Raad , om han midlertid kan
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1587. hielpis, om han hafde den Brost for Brolluppet, og der-
'

2. Juni. som han ikke da bliver hiulpen, da maa der blive

Skilsmossc emellum denum. Men dersom den Brost kom

efter Brolluppet, da skulle de bere det som et andel Kors,

Egtefolk kan tilkomme.

Om adskillige Tilfald udi Egteskab. — 1 . Om en Mand

eller Qvinde, som er egtegift, forseer sig med hans eller

hindis Broder, Soster eller neste Slegt, som er imod

Guds Loug, og hannm eller hinde af synderlige Aarsage

naadeligen benaadis Lwit, da maa de ikke skillis fra hin-

anden, men lipevel blive tilsammen som Egtefolk, under-

tagit at den, som uskjldig er, begierer at skillis fra den

sig udi saa maade forseet haver, da bor det at vere den

frit for. — 2. Om den, der haver sin Festemo, tager sig

en anden til Egte, da dersom han haver haft noget

ydermere at skafte med samme sin Trolovede, bor hanum

at forlade den anden, og beholde den forste, om

hun vil; men dersom han i saa maade er uskjldig

med den forsfe, da skal han blive hos den anden, be-

synderlig om hun ikke viste at han var trolovit med

den forste,* der hun gaf sig udi Egteskab med hanum;

men dersom hun viste det, da bor han at give den

anden over og blive hos den forste, om hun det begie-

rer. Bcgier hun det ikke, saa skal han dog ikke be-

holde den anden, efterdi hun viste at han tilforn var

trolovit, og han, som sig udi saa maade forseer, at

straffls derfore af Ofrigheden med hoigiste straf, som det

sig bor. — 3. Dersom Host ru eller Hosbonde falde udi

nogen besmittelig Siuge, som Spedalsk, eller Frandsoscr,

da bor denum ikke derfore at skillis ad, men lide det

taalmodeligen, som det Kors Gud denum haver paalagt;

dog er det udi sig sielf chrisleligt, at den, som med slig

Siugdom er beladt, ikke begier at besmitte den anden.

— 4. Dersom og er bevisligt, at enten Hostruen eller

Hosbonden have yerit besmiltet med Spedalske Si uge,

og ikke det have obenbarit for de komme sammen udi

Egteskab, men af den ene derefter haver fordervit den
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anden, da maa den, der saa er bedragen, vel skillis af med 1587.

den anden. — 5. Dersom og hender, at Hosbonde eller 2. Juni.

Oosfru bliver afsindige, da maa deris Egteskab derfore
"~

ikke adskillis, men den ene at see den anden tilgode,

og bielpe hinanden udi alle de maade muligt kan vere.

— 6. Om Hosbonde eller Hostru bliver befunden udi

Tiuveri, eller nogen anden ucrlig Sag, som er halslos

Gjerning, og bliver dog spardt paa Li vi t af Ofrighedfen],

da maa de derfore ikke skillis ad. Men bliver saadanne

Misdeder fredlos eller fluglig, og ikke benaadis af Of-

righeden inden tre Aar, da maa den uskyldige Person

tilstedis at gifte sig, om den udi midlertid haver hol-

det sig erligen og vel, og det skielligen kan bevise. —
7. Dersom nogen bliver fredlos, dog for erlig Gjerning,

da bor Hostruen at fortove udi siuf Aar, om han mid-

lertid kan stille Ofrigheden tilfreds, og komme til sin

Fred igien ; skeer det ikke, da maa hinde efter de siuf

Aar lilstedis at gifle sig med en anden. — 8. Om en

Egtemand farer andensteds heden, og der gifter sig med

en anden Hostru, som ikke veed af det fdrste hans Gifter-

maal, da holdis hun uskyldig, saa lenge hun veed der

intet af, og bor derfore hverken hun, eller hindis Born,

som de have aflit sammen, at
t
lide nogen Skade, enten

paa Ere eller Gods. Men om hun kommer udi vis For-

faring, at han haver en anden Hostru , da bedriver hun

Doer, om hun lenger haver Samqvem med hanum, og

. naar saadant bliver aabenbarit, at han (maaskce) bliver

benaadit Livit af Ofrigheden, for nogen merkelig Aarsage

Skyld, da skal han komme til den forstc igien, om hun

vil tage hanum til Naade. Vil hun ikke, da maa han

dog ikke beholde den anden, men hinde skal det vere

frit fore at gifte sig med en anden Mand. Sammeledis

skal og holdis, om en Egteqvinde hindis Forseelse udi

saa maade findis. — 9. Dersom nogen enten til Thinge,

eller imellum sig sielf, giver hverandre Fkilsmosse- Bref,

da skulle saadanne Breve intet actis, men denum samme

Breve udgive og samlokke at straffis af deris Herskab,



124 Ordinants om Ægteskabssager.

1587. som ved bor. — 40. Om nogen bliver longligcn stefnit til

2. Juni. Egteskabs Dom, og sidder Stefningen oveihorig, og ikke

vil mode, da skal den, som i saa maade stefnit vorder,

give den anden sin Kost og Tering igien. — Tager og

nogen Stefning, og iKke sieJf vil mode, at give den Sag

som stefnit er, da bor hans Gienpart at dommis qvit for

samme Siefninge, til saa lenge han igien vil stefne, og

vere udi Rette, og igien oprette den anden hans bevislige

Kost og Teringe.

Hvilke forncfnte Punkter og Artikler vi udi alle

Maade, efter som forskrevit staar, ville have holdit og

eflerkommit der paa for" vort Land Island, saa vel

som andensteds udi vore Riger. Bedendis og biudendis

vor Lensmand, som nu er eller der sammesteds kommen-

dis vorder, saa og Superintendenter, Provester, Prester,

Laugmend og alle andre Giesllige og Verdslige, som ere

udi Consisloriis eller andensteds skulle sidde Ret, for-

hore og domme udi Egteskabssager, at I rette eder efter,

efter for" Punkter og Artikler ret ferdel igen at domme og

forhielpe hver udi hvis Kgteskabssager lougligen for eder

indstefnis, saa mogit ehristeligt og ret er, og imod for"

Arlikler aldelis intet at domme eller gjore udi nogen

Maade, under vor Hyldiste og Naade. Givit paa vort

Slott Kroneborg den ij. dag Junii Aar Mdlxxxvij.

1590. Althings-Dom om Erlæggelsen af Mandtals-

30. Juni. fist 1; 30. Juni 1590. - Efter Afskrifter i det kongel.

Bihlioth. Gamle kongel. Saml. Nr. 1159 Fol., og i Universitets-

Bibiiotheket, Additament. Nr. 30. 4.

Ollum og sérhvcrjum sem J>etta bréf birtist, lesa

eour heyra lesto, sendum ver Magnus Jonsson, Benedikt

Hallddrsson, Hakon Arnason, Kir/kur Jakobsson, Nikulas

Bjornsson, Markus Olafsson, Åmi Oddsson, Bjorn Benedikts-

son, Karfi Ormsson, Jakob Hannesson, Bjorn Cunnarsson

1

i

*) Denne Dom er stadfæstet af Althinget 1646 (i Althings-

bogerne staaer der urigtig A årstallet 159G for 1590).
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og Gfsli f>6rbarson kvebju gubs og vora, kunnugt gjdrandi, 159D.

ab årum ep tir lausnarans fæbing 1590, J>ann næsla dag ^fl^Juni

øptir Péturs mi'ssu og Pals, å almeunilegu AuxarårJ)i'ngi,

vorura ver til doms nefndir af heibarlegum og velbornum
r

manni La flfra ns Krwss, kgl. 31** BefaJn/ngsmanni yfir Js-

landi, pareptfr af virbuglegum mdnuum, forbi Gub-

mundssyai ldgmanni fyrir sunnan og austan, og Jdni
t r

Jdnssyni, ldgmanni fyrir norban og vestan å Islandi, ab

skoba og raunsaka, J)armeb fullnabar domsabkvæbi å ab

leggja nm })å manntalsliska \ séiti um långan tfiha hefir

yeriS ab fyrir vana haldizt hafa, hvort framvegis gjaldast

skyJdi eba ekki. — Komu J)ar fram fyrir oss vilnisburbir

skjallegra manna, sem })ab båru, ab f)ab hefbi åalmenni-

legu Auxarårjjfngi samj)ykt verib, ab sa vani skjJdi stdbugur

og stacfastur haldast eiga ån al Ira mdtmæla i J)cssari

syslu, sem nu er kdllub Gullbringu sysla, og motmælis-

laust skeb hefir. — I annan måla var téb og tjåb fyrir

oss, })ar meb klagab og kært af sjålfum valdsmanninuru

og hans umbobsmanni, ab J>ar fyndust nokknr J)rjozkir

og illviljugir af utansveitar mdnnum, sem sh'ka al miigans

samjjykt vilja dnyta og ab engu hdlda. Nu eru J^ab

orb landsins laga: ab ver skulum kongi vorum eba håns

Idglegum umbobsmanni ei synja pvih'fcrar J^eguskyldu, sem

ver hdfum honum jåtab og vopnatak er ab. I annari

grein , ef mabur ryfur dom J>ann, sem dæmdur cr å al-

Jnngi og vopnatak er ab utan logrétlu og innan,
J)å er

så sekur iv mdrkum vib kong. J>vi, fyrir pessar greiuir

') F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 35 angiver Fiskenes Antal

til to; i Uddrag af Althingsbogerne 1570 til 1606 i Geh.

Arehivet »Island Supplem. 4 Nr, 1 b,» fol. 57a findes ikke

denne Dom, men Uddrag af en anden Dom af 1590 om

samme Gjenstand, hvori det hedder at nogle af Dommerne

vare uenige. Der bestemmes (af Majoriteten) at «mann-

talsfiskar iij skulu gjaldast, eptir gomlum vana»
,
jevnf.

M. Stephens, i Gamnn og Alvara I, S. 124', hvor det op-

lyses, at Mandialsfiskene vare 3 i Guldbringe Syssel men

2 i Snæfellsn. Syssel.
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1590. og J)ær fleiri aorar sem hér Ijdslega ab liita, eptir stddd-

30. Juni. um endimorkum, sem uii er fyrr sagt, )}& dæmum ver
"""""^

" fyrroi'fndir ddmsmeun meo fullu doms atkvæoi
J)å mena

er sliks dirfast, hyerju nafni er heita af utrdorarmdnnum,

seka iv morkum vio kdngddminn
,

})eir er inni halda,

nær af kdngsvaldiuu er réttilega epjtir beoizt, ef Jjeir hafa

fengio xxx fiska hlut og j)aban af meira, ef J>eir hafa

fe til; en |>eir sem enga tømuni hafa, ab fråteknum

dlluni erlegum persduum, J)å séu rétt gefin af refsaranum

ij vandarho^ig fy rir Iwerja mork å |m uæsta Jnngi,

dorum Jirjdzkum og illgjornuni til viovdrunar og eptir*

dsemis.

Sam}>ykkti meo oss J)ennau voru dom &c.
*

1591. Forordning om Kronbfindernes Ret til at be-

holds deres Gaarde. Kjobenhavn 8. Mai 1591.
— Publiceret paa Althinget 1682. Norske Reg. 2, 106; M.

Ket. U, 138—140; Brudstykke af Originalen i Islands Stift-

amts Archiv A. 105.

Vi Christian den Fjerde &c. O. A. V. Efter

at vi forfare, hvorledis at her til dags skal vere mdgit

UStikkeligen holden og tilgangen paa vort Land Island,

saa at Bdnderne og Boemend, som hoe paa vore og

Kronens Jorder og Gaarde, skulle tit og ofte vere blefne

udbygget og forvisit af Jordenne uden al skjellig og

billig A årsager. Da paa det vore og Kronens Jorder og

Gaarde des bedre maa blive bebygget, beset. Og ved Magt

holden, og Bdnderne og Boemend des bedre kunde gjore og

give deraf den sedvanlige Leye og Landskyld og anden

Rettighed, som os og Kronen der af bor med Rette, have

vi for go* ansect og forordnit, det saaledis her efter dermed

at ville forholdit have, at aldelis ingeu Bonde eller Boe-

mand, som bygge og boe p.ia nogle vore og Kronens Gaarde

og Jorder paa for" vort Land Island, skal udbyggis eller

forvisis af Jordenne, meden skulle altid her efter vere og

blive bosiddendis paa de samme Jorder og Gaarde, som de

nu paa boe, al den Stuud og saa leuge de udi rette
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Tide kunne gjelde og udgive deris Leie og Landskyld og 1591.

al anden Rettighed, som de pligtig ere og dennom bor 8. Mai.

at gjelde og udgive efter gammel Sédvane , og der til"
-""

b)g«er og forbedrer Jorde og Tonnene med god Bygning

og Tonnegaarde, som det sig bor og de for vor Lensmand

paa vore Vegne vil forsvare. Findis og nogen heremod

forsommelig og modvillig, da sital den strax udbyggis og

udvisis, og miste hvis han der paa byggh haver og straffis

derfore som ved bor. Bedendis og biudendis vore Fou-

gitter og Embitsmend, de som nu ere eller her efter

kommendis vorder, at de vide denuom aldelis her efter

at rette, og ingen Hinder eller Forfang gjorer Bonderne

eller Boemend paa foi
ne

Vort Land Island paa for"

Jorder og Gaarde, efter som forskrevit staar, udi nogre

Maade. Givit paa Vort Slot Kjopnehafn den 8. Mai

Anno 1691.
* 4

Reskript (il Lensmand Henrik Krag, om Lan- 1593.

dets Segl. Kjobenhavn 9. Mai 1593. - Pubiice. 9- Mai.

ret paa Althinget 1593; Norske Tegn. 11, 225; M. Ket. II,

169— 170.

Christian den Fjerde, o. s. v. Vor Gunst til fora.

Vid, at vi nu, efter menige vore Undersaatter og Ind-

byggere paa vort Land Island deris underdanigste An-

fordring, haver ladet gjore dennom et Indsegel og Signet.

Thi bede vi dig og ville, at du samme Indsegel til dig

annammer, og udi god forvaring holder hos dig tilstede,

saa at dermed intet bliver forsegiit og bekreftiget, under-

tagen at naar nogen for
ne

vore Undersaatter paa Menig-

hedeas Vegne udi deris Anliggende og nottorflige Sager

ville segle og forreise der frau Laudet og hid ind

til os udi vort Rige Danmark, at da deris Fuldmagt,

Pasbord og anden Breve og Bevis , dennom medgivis,

dermed forseigiis, havendis paa vore Vegne flittig Agt og

Opseende, at udi andre Maade intet med fornefntc Ind-

segel bliver utilborligen forseglit, og naar du der fra

Landet forreiser, du da fornefnte Indsegel vel forvarit
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1593. og forseglit til din Fuldmegtige der sammesteds overant-

p*^p^vorder, og befaler at det udi lige Måacle ikke bliver

brugt, undtagen tilborligen, og som forberort or udi

Laugmendenis Nerverelse og fornefnte vore Undersaatter

til Gafn og Beste. Dermed skeer vor Vilge, befalendes
^

, Dig Gud. Givet paa Vort Slot Kjopnehafu den 9. Mai

Anno 1593.
V t

9. Mai. Reskript til Lensmand Henrik Krag, at an-

sætte en Mand som Laugthingsskriver , m. m.

Kjobenhavn d. 9. Mai 1593. — Publiceret paa Althin-

get 15931 Norske Tegn. II, 221; M. Ket. II, 171. — Uddrag.

Christian den Fjerde, o. s. v. Vor Gunst tilforn.

Vid, efter at vore Undersaatter, menige Indbyggere paa

vort Land Island, nu ved deris Fuldmeglige, os elskelige

Joen Jocnsson, Laugmand for norden og vesten paa for-

nefnte vort Land Island, underdanigst hos os have ladet

anlange, at denom maatte tilskikkis og forordnis en vel-

forstandig Person, som kunde vere deris Laugthingsskriver

der paa Landet, og give deunom rigtig beskreven hvis

Domme og Sentenlser der paa Laugthinget bliver afsagt.

Da bede vi dig og ville, at du med det allerforsle for-

ordner og tilskikker 'dennom en forstandig Person til eri

Laugthingsskriver, som der paa Landit er fod, som hos

Laugthingit altid kan vere tilstede og give hver Uland,

som nogen Sager haver til Thingit at forrette, hvis

der sammesteds for Dom og Sententse bliver afsagt, be-

skreven, og forordner, at hannom af vore Undersaatter

og Indbyggere der paa Landit motte givis og tilleggis en

tilborlig Besolding og Underholding. Kjopnehafn

den 9. Mai Anno 1593. V ^ \
6. Dec. Anordning om Overretten i Island. Kolding-

llUUS 6. Dec. 1593. — JNorske Reg. 2, 220; M. Ket. .

Vi Christian den Fjerde &c. G. A V. Efter at menige

vore Undersaatter og Indbyggere paa vort Land Island '
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underdanigst haver ladit give os tilkjende, hvorledis at 1593.

Lougmendene paa fornefnte vort Land Island undertiden 6. Decbr.

skulle domme adskillige Domme emellum fornefnte vore^
-"^"""""

Undersaatter der sammesteds, som ikke alle skulle findis

retferdige at vere, og efterdi at Islands Loug formelder,

at hvilke Domme Lougmendene domme, skal ingen emod

sige uden Kouing(en) self, hvorfore vore Undersaatter, og

synderligen de Fattige . som ikke formuende ere de ris

Ret hos os her udi vort Rige Danmark at soge, tit og

ofte skee Uret og komme fra det de have Ret til. og

hvis obne Mandat og Forordning, som derom nogen rum

Tid siden forleden 1

, udi vor kjere Herre Fader, salig

og hoiloflig Ihukommelse, Hans Kjerligheds Regiments Tid

er udgangen , skal vere dennom fra Ilende kommen,

underdanigst begjereudis, at vi derom naadigst ville lade

gjore nogen Skik og Forordning.

Da paa det menige vore Undersaatter paa fornefnte

vort Land Island , de fattige saa vel som de rige , mue

nyde hvis Loug og Ret er. og udi saa Maade ikke skulle

skee forkort, ville vi herefter dermed saaledis alvorligen

holdit have, at vor Embitsmand paa fornefnte vort Land

Island, den som nu er eller her efter kommendis vorder.

aarligen paa en visse beleilige Tid og Sted skal tage til

sig xxiiij af de fornemeste, beste og forstandigste Meud der

paa Landit, og da for sig udi Rette kalde og stefne alle

de Domme, som Lougmendene der sammesteds udgive,

og vore Undersaatter dennom over besverge, og siden

med fornefute de xxiiij Mend grandgiveligen grandske, over-

veje og forfare samme Tretter, og dersom det befindis,

at Lougmendene have domt Uret, da skal fornefnte vor

Embitsmand med fornefute de xxiiij Mend have Fuld-

magt dennom at felde, og forhjelpe hver fornefute

vore Undersaatter hvis Loug og Ret er, og hvis de da

paa fornefute Lougmendeus Domme kjendendis, dommendis

og for Ret afsigendis vorder, skulle de vere forpligtig

) see 27. Marts 1563.

1. B. 9
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1593. at give begge Parterne beskrevit, som de ville ansvare

6. Decbr. for Gud og vere bekjeodt for os. Dersom nogen siden

"'"^
skader uogit paa for

n# vor Embilsmand og for*' de xxiiij

Mends Dom, da indstefne og tiltale sig dennom for os

og vore elskelige Danmaikis Rigis Raad . og da at gange

derom hvad Loug og Ret er. — Bedond is og bjudendis

derfore alle vore Uudorsaatter paa fornofnte vort Land

Island, som fornofnte vor Embilsmand og xxiiij Mond udi

saa Maade (for sig) stofneudis \ order, at (I) retter eder efter

mod eders Breve og Bevisning at mode for haunom og

fornefnte xxiiij Mend udi Retté, og da at lido og undgjelde

hvis Loug og Ret er. Ladendis det ingenlunde. Givil

paa vort Slot Koldinghus, den 6. Decembr. Aar 1593.

1594. Reskript fil Lensmand Henrik Krag, om
2^ApnL

Aflosning m. m. Kjobenhavn 25. April 1594.

— Norske Tegneiser II, 282; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III,

52- 53; M. Ket, II, 191-192. — Uddrag.

Christian den Fjorde &e. vor Gunst tilforn. Vid,

efter at vi forfare, naar nogen paa vort Laud Island

forsehe sig udi llorsag og Skjorlefnit, og igjen ville

rette og bedre sig og tage Aflosning, da skal ingen at

dennom maa tage Aflosning af nogen af Presterne paa

Landet, undtagen af Superintendentorne alene, hver udi

sit Sligt, da efterdi ingen udi saa .Maade med Billigheden

maa holdis fian Sakrameniet, som hjerleligon ville fortryde

sine Synder og tage obenbarlig Skriftemaal, uden hver

dennom som sig udi saa Maade forsehe og af Hjertet be-

gjerer Aflosning, hver hos sin egen Sognoprest. Bede

dig derfore og ville, at naar nogen sig udi saadaune

Synder forseher og billigen derfore ikke bor at strafOs paa

Livit, meden begjer at maa tagis til Naade, og lover

og tilsiger at ville rotte og bedre sig, og maa for samme
sine Synder og Overtredelse fange Aflosning, du da for-

ordner, at han bekommer og soger hans Aflosning hos

hans egen Sognoprest udi hans egen Sogn, undlagou at

Gjerningeu udi sig sjclf er saa grov og stor, at Sogne-
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presten da kunde beraade sig med hans Superintendent,

hvorledis med den Synderis Aflosning kan bedst anstillis.

— —
>
— Dermed skeer vor Villie. Befalendis dig Gud.

Skrevit paa vort Slot Kjobenhafn d. 25. Aprilis Anno 1594.

Althingsdom om Præsters Mensale af Pro-

prietairkirker, 2 Juli 1594. — Af sex præster og

sex Lægmænd , udnævnt og samtykt af Lensmanden Henrik

Krag, Biskop Odd Einarsson til Skalliolt og begge Laugmæn-

dene. — Efter Althingsbog fra 1570—1606 i Gelieime-Archivet.

«Island 4. Supplem. Nr. 1 b» fol. 70. — Uddrag.

Virtist J>vi eptir vorri skynsemi, landsins hætti

og gomlum såttmåla millum kirkna-bænda og kenni-

domsins 1

, bezt og hentugast fara: nær biskup visiterar skal

hann meb ser kalla syslumanninn j)ess hérabs. og meb

hans og dugandis manna lærbra og leikra umsjon og

.
abgætni, }>eirra sem hann |)å få kann meb ser, til sja, ålykti

og til seti ,
eptir J)Vi sem J)eim virbisf rétt vera, liversu

mikib kirkjubondinn skal af sogbu kirkjunnar gozins af-

gift uti lata, og si'num soknarpresti, J)eim sem J)iirfaucli

er, til hans heimilis, honum og hans fåtæluira bornum til

uppheldis, i té lata, svo all t raætti meb gobfysi i hinn

gublegasta og rettasta måta til gånga. En hver sem hér

i J)rj6skast og ei vill gjalda, skal sh'ku fy rir svara sem

dæmt verbur å al^i'ngi. —

Forordning om Goliation til Præstekalde i

Island. Khavn 4. Marts 1593. — Norske Reg.

2, 247; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 53-64; M. Ret. II,

196-199.
'

,

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. eftersom vi

komme udi Forlaring den store Uskikkelighed og Urigtig-

hed , som begiver sig paa vort Laud Island , at naar

nogen Person er lougligen kaidit, ordinerit og coufirmerit

til uogit P restekald paa forne vort Land Island, da understaar

sig andre med vrang Undervisning at forhverve vore

1594.

25. April.

2. Juli

1595.

4. Marts.

») 2.. Mai 1297, ovenf. S. 22—2iJ.
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1595. Breve og Tilladelse, at de samme Kald mue bekomme,

Marts, som andre dog tilforn ere kaldede og forordnede til, og

med samme vore Breve trenge de andre fran deris loug-

lige Kald, en Part og, naar de ere louglige kaldet og

indsatt udi noget 'Prestekald
, og derpaa have bekommit

vore Befalingsmends Breve og CoIIats, som paa samme

Tid have haft for
ne vort Land Island udi Befaling og

der af os bliver tilforordnit en anden Embitsmand der

sammesteds, da skal han sig understaa at rygge, cassere

og tilintetgjore hans Formands Collatsbrev, og efler sin

egen Villie indset te andre Personer udi samme Kald og

Bestilling, hvoraf fororsagis slor Urigtighed, saa at en

Part Personer, som ere vel lerde, dygtige og duelige til

nogen Kald, udi saa Maade fortrengis fran deris louglige

Kald og andre, som udugtige, uduelige og ulerde ere,

igjen udi deris Sted indsettis og forordnis. Da paa det

saadan Urigtighed maa igjen blive afskaffit, og det her-

efter maa gange rigtigen, christeligen og vel til paa for-

nefnte vort Land Island, have vi den Sags Leilighed

grandgi vel igen overveiget, betenkt og for raadeligt og got

ansehet, dermed herefter saaledis at skulle forholdis, at

naar nogen Person enten allerede er eller og herefter

kunde lougligen blive kaidit, ordineiit og af vor Embits-

mand der sammesteds, som enten nu er eller herefter

kommendis vorder confirmcrit til nogit Prestekald, da

skal han samme Kald njude, bruge og beholde udi hans

Lifstid og saa lenge han sig der udinden udi Lefnit og

Lerdom christeligen, tilborligen og vel efter Ordinantsen

skikkendis og forholdendis vorder, eller og formedelst an-

den Leilighed derfran lougligen kaidis og afset tis. Og

dersom nogen siden, formedelst vrang Undervisning, kunde

forhverve vor naadigste Bevilling og Bref paa samme

Kald, da skal dog den, som forst der til er kaidit og

forordnit, dermed ikke fortrykkis eller forskjudis fran forne
X

haus louglige Kald. Ikke skal heller vor Embitsmand,
å

den ene efter den anden, have Magt at cassere eller

magtlos gjore hvis Collatsbref eller Forordning hans
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Formand udi saa Maade paa vore Vegne for hannom ud- 1595.

givit, gjort og forordnit haver, undtagen det skeer for- ^jJ^Z
medelst billige Aarsager, og udi Sagen tilforn er gangen

louglig Dom. Bedendis og bjudcndis alle vore Undersaalter

paa for
ne vort Land Island, ehvor de helst ere eller vere

kunde, serdelis vore Fogitter, Embitsmend, Superinten-

denter, Provister, Prester og alle andre, at de sig udi

alle Maade efter for" Skik og Forordning aldelis vide

at rette og intet der emod gjore udi nogre Maade. Saa-

fremt nogen befindis her emod at gjore, da skal han

derforo tiltalis og straffis som en ulydige og den der vore

Breve og Mandater ikke agte, holde eller efterkomme ville.

Givit paa vort Slot Kjobenhafn den 4de Martii Anno 1595. 1

Forordning for Island , om Vrag. Kjobenh. 20. Mai.

20. Mai 1595. — Publiceret paa Althinget 1682. Norske

Reg. 2, 255; M. Ket. II, 204-205.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom

vi komme udi Forfaring, hvorledis at nar noget Vrag

indkommer der under vort Land Island , da skulle paa

vore Vegne enten Lensmanden, Fogitter eller Sysselmend,

saa vel som og andre som Grunden tilhorer og samme

Vrag paastoder, tilholde dennom hvis Vrag som udi saaMaade

Ved Reskript af s. D. til Lensmanden i Island Henrik

Krag og begge Biskopperne (N. Tegn. II, ')3Q b; F. Joh.

H. E. III, 54; M. Ket. II, 199) sendes denne Forordning

og befales at lade »fornefnte vort obne Bref der udi eders

Stigt (der paa over alt Landit) lader lese og forkynde,

og siden alvorligen holder der over, saa der emod aldelis

her efter intet skeer eller foretagis; saa framt I med nogen

seer igjennem Finger, I ikke da åerfore ville stande os

til Rette, og at I udi sod Forvaring holder forne vort

Bref og Forordning hos Stigtet tilstede, saa det ikke bort-

kommer og forrokkis, at eders Efterkommer kunde

samme Bref med andre flere saadanne Forordninger efter

dig bekomme, og udi lige Maade kunde have sig derefter

at rette»-
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1595.

20. Mai.

hendcr der paa Lande! at indkomme, og det for en Ret-

tighed efter Landsens Viis at ville njude og beholde. Da

paa det at dermed maa gange dis rigtiger til, have vi

med vore elskelige Danmarkis Rigis Raad, som nu her hos

os have verit tilstede, der om saa forordnit og besluttit,

at nar nogit Vrag indkommer der under fornefnte vort Land

Island og Folket, det tilhorer, medfolger til Landet, da

skal, det ubehindret folge dennom, som Skib og Gods til-

horer og noiagtigen bevisis kan at det dennom tilhorer med

Rette. Meden dersom ingen Folk kommer til Landet med

sligt Vrag, da skal det indleggis udi Forvaring Aar og Dag,

og dersom midlertid rette Eiermand kommer dertil, som

noiagtig beviser det med Rette dennom at tilhore, da

skal det ubehindret efterfolge dennom. Kommer og ingen

Eier dertil inden Aar og Dag, da skal det efterfolge os og

Kronen
,
og der med at holdis efter som det udi vore

Riger Danmark og Norge er sedvanligt, dog at hvis Gods

udi saa Maade bliver bjergit,- at derfore givis billig

Bjergeion som det sig bor. Thi bede vi og bjudc vores

Lensmand paa fornefnte vort Land Island, den som nu er

eller her efter kommendis vorder, at nar nogit Vrag der

under Landet indkommer, han da endelsen haver sig her

efter udi alle Maade at rette og forholde Givet paa

vort Slot Kjobeuhafn den 20. Mai Anno 1595.

Juli Althings- Resolution om Tiende af Kongens

og Kirkernes Jorder. 1595. - Efter Papirs Haand-

skrifter i den Arnamagn. Samling Nr. 194. 4*°, jfr. 196. 4U

fol. 128. Uddrag.

— — pat> fjériba: tmndir af kéngsins og kirkju

jorfcum skal vera eptir l>vi, scm t>au kongsbréf 1
hljoba,

sem inn eru komin i landib. - Var jDCtta samfykt af

J6ni og J>6rbi logmonnum, 1595.

l

) Anordn. 21. Marts 1575 (?)
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>

Forbnd mod Handel for end de kongelige

Landskylder ere betalte. Khavn 23. April 1596. 23. April.

- Publiceret paa Althinget 1703; N. Tegn. II, 368 b; M.

Kel. II, 207.

Vi Christian den Fjerde <fcc. hilse eder alle vore

kjéré, tro Undersaatte, Bonder og menige Landboer, som

bygge og boe over alt vort Land Island, evindeligen med

Gud 0% vor Naade. Vider, eflersom vi komme udi For-

faring, hvorledis mange af eder skulle truis, nodis og

liltrengis af fremmede Kjobmend og andre, som soge did

til Landit, at selge denom Fiske og andre Vare som der

sammesteds falder, saa mange af eder derudover sidde

igjen med eders rette Landskyld, som 1 til os og Kronen

ere pligtige, og det ikke kunde udgive. Da forbjude vi

eder alle og liver serdelis her med strengeligen befale,

at I her efter aldelis ingen Fisk eller anden Vare selger

og forhandler til nogen fremmede Kjobmend eller andre,

for end I tilforn hvert Aar til gode Rede haver udgivit og

fornoiet vor Befalingsmand der paa Landit , eller hans

Fogit og Fuldmegtige, eders aarlige Landsk) Id og anden

Rente og Rettighed, som I til os og Kronen ere pligtige

at skulle udgive, efter (som) vor kjere Herre Faderfaders

salig og hoiloflig lhukommelsis Bref, til eder derom for

nogen rum Tid siden forleden udgangen , eder tilholder.

Saa framt nogen af eder her efter befindis her emod at

gjorc, da skal for" vor Befalingsmand med hans Fouget

og Fuldmegtige Magt have efter Norgis og Islands Loug

at straffe eder derfore, som ved bor. Her efter I eder

aldelis kunde vide at rette og for Skade at tage

vare. Givit paa vort Slot Kjopnehafu . den 23. Aprilis

Anno 1596.

Lensæand Brostrnp Geddes aabne Brev ang. u. Juii

Fremgangsmaaden mod de Præster, som lade det

dem betroede geistlige Gods forfalde. Bessast.
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15%. 14. Juli 1596 1
. — Gammel Brevbog i Geheime-Archi-

14. Juli. vet: »Island 4de Supplement Nr. 1 a,» fol. 7 b..

Eg Brostrup Gedde til Tommeropp, Kdngl. Majest.*

befalm'ngsmann å lslandi, kennist mob fessu mi'nu opnu

bréfl, ab eplir fvi biskupinn hefir opt og morgu sinui

oskab af mer råbs og bréfs Jjar uppå, hvernig meb få

presla skal hondlast, sem låla sin beneficia ebur presta-

garba fordjarfast og nifcur falla. Og eptir fvi, ab svo

kann i sannleika ab bevfsast, ab margir prestarlåta feirra

prcstagarba mjog m'bast, svo vel sem fejrra til liggjandi

jarbir, far fyrir byb eg og Kdngl. Majest." vegna befala

biskupunum hér å lslandi, ab fejr annabhvort sjålfir

ellcgar feirra fullmektugir umbobsmenn skuiu til segja

ellcgar åminna få somu presta tvisvar ellcgar frisvar-

sinnum loglcga, ab fejr byggi.og forbetri feirra bene-

ficium, og låti fab ekki fordjarfast, en ef feir vilja enn

ekki byggja og forbetra far uppå, og sig i svoddan måla

ab rétta og betra, få skulu fyr nefndir biskupar afsetja

få strax af fvi saraa kalli, og af prestsins eigin gozi svo

mikib virba Jåla, sem hanu heflr af fvi sama beneficio,

kirkjunni og jorbuuum, låtib falla og fordjarfast. Hér

vili fér ybur eplir ab rétta. Til enn nieiri vituisburbar

.

'

frykki eg minu Zigneti hér neban å. Actum Bessastobum

14. Juli 1596.

1598. Reskript til Lensmanden Johann Bochholt,

^J^
1^ Bisperne og Laugmændene paa Island, at ud-

arbejde en ny Ordinants. Kjobenhavn d. 24.

April 159S. — Original i Stiftamts-Archivet i Island A.

105; Norske Tegn. III, 47 b; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III,

56; M. Ket, II, 209.

Christian den Fjerde &c. Vor synderlig Gunst til-

forn. Vid, at som os af den geisllige Stand paa vort

Land Island er underdanigst andragit og tilkjendegivit,

) Dette Brev er kongelig stadfæstet og indskjærpet ved

Reskr. il. Mai 1708.
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hvorledis der paa Landit baade med Kirkerne og ellers 1598.

i andre Maade skal begive sig mogen Urigtighed, efter 24. April,

at vor Ordinauts }9 som om Religionen er udgangit, ikke

udi alle sine Punkter og Arlikler kan hollis og efter-

kommis som det sig burde, for Landsens Ulejlighed

Skyld, da bede vi eder og ville, at 1 tager til eder nogen

af de beste og vildiste Meud der paa Landit, og med

dennum lader optegne og forfatte hvis Punkter og Artikler

som kunde fiudis den geistlige Stand at vere anrorendis

og de kunde vere med besvergit, gjorendis en Forord-

ning, hvorledis derudinden best og lideligsi kunde

forholdis, hvilken Forordning siden os tilskikkis, at vi

den kan lade oversee, og derudinden at forordne og

forandre hvis os og vore Undersotte der paa Landit kan

vere gaufnligt og tjenligt. Dermed skeer vor Vilge.

Befalendes dig Gud. Givit paa vort Slot Kjobenhafu

den 24. Aprilis Anno 1598.

Althings - Vedtægt om Ydelsen af Gjaftold. 1600.

Juli 1600 2
. - Efter Uddrag af Althingsboger i M. Ju,i -

Stephensens Samlinger Nt. 62, fol. 66 b, hvor den dog hén-

fores til Aar 1608. I Althingsbog 1679 og i trykte Skrifter

anfores den under det her opforte Aarstal , jevnf. Lindal om
den is1 . Almues Pligter. Kh. 1788. 8. S. 17.

AljDingis sampykt af båoum logmonnum og log-

rétlunni, ao gjaftollur skyldi ci meiri gjaldast : en så macur

sem ætti til x° skjldi gjalda eyris gjaftoll, og ei frekara,

allt til xx% en minna })ar fyrir iunan, sem hingab til

heflr verio, einkum v ålnir fra v
c inn til x", en xx c bondi

x åluir, en ei meira, og J>ar i allt rétt goldio.

Althings -Dom ang. Tiende af Lfisfire, og 1601

Straf for Tiendesvig. Juli 1601. — Althingsbog ,_*J!

') det er Chr. den 3dies Ordinants af 1537.

a
) see 5. Juli 1679.
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1601. fra 1570 til 1G06 i Geheime-Archivet «Jsland 4. Supplem. Nr.

Juli. 1 b,» fol. 84 b.

Ddmur nm Papey i Austfjorbum, erda?mdur af log-

monnum og al I ri logréttunni, dæmdu J>eir ab ftetta mål

skyldi aplur koma til næsta Øxarår J>ings og leioasl 611

)>aii gogn og prof heim i hérabi um J>t»tta år, som hér

mega sbnnust um leibast, og komi meb J>an gogn loglegur

svarsmabur til næsta Oxarår {rings, af £\i målib var nu

ekki loglega fyrir komib; en komi J)å ekki J)au gogn og

prof, sem J>eira hrinda, sem er ab eyin hafi otiundub

verib, })å sé hun fallin, eptir J)vi sem landslogiu litvisa,

og alju'ngis dom ur og samtøkf inniheldur 1
.

Item um J)ann christinrivtt, sem stéiidur um h'undar-

gjorb- og vor gomul log halda, leizt oss nogu harl og

ekki herbast mega. l'm clauba peuinga: skal virba iij%

og felli svo nibur, ab l
e verbi til tiundar, sem ab fornu,,

og fiundi all t j)ab sem hann å i fardogum skuldlaust,

og eignist hver sok å siuni tiund, ef ogoldib er, eptir

logum, en å {>ribja åri fa] i i helmingur £ess fjår, sem

, dt/uudab er, undir kong, en annar helmingur fal I i undir

nanuslu frændur J)ess sem braut ; en ef fastaeign fellur

undir kdnginn
, })å skulu erfi'ngjar lausn å eiga og hafi

lcysl innan x vetra, og falli aldrei meira en dliundab

er, J)6 ti'uudarholdin verbi meiri.

*

»

1(302. Privilegium for Kjobenhavn, Malmo og Hel-

20. Aprii. singor, at fore Enehandel paa Island indtil 1614.

') 1602 gjorde Lensmanden Enevold Kruse igjen Fordring

paa 6en Papey, og da Biskop Oddur Einarsson, som havde

kjobt den, ikke kunde bevise at der havde været betalt

Tiende af den i de sidste 3 Aar, blev den ved 12 Mænds

Dom erklæret for eon fiskeret
,

dog med Indlosningsret

inden 10 Aar. den var derefter kongelig Eiendom, til

den blev solgt 1795.
2
) Kristenret af 1275, ovenf. S. 15.
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KhaVD 20. April 1602. - Norske Reg. 3,IG9- 1602.

71; M Ket. II, 212-218 under 18. April. 20. April.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom

her ti) dags aJle Haloer, som besoiglis paa vort Land Is-

land, haver verit beseiglit af udlendiske Kjobmend, Ham-

borger, Bremer, Lybscher og andre, hvilke og haver verit

forpligtige al forsorge Landsens Indbyggere der sammesteds

med Mjell, Ol, Mali og andel, som de til deris Fode og

Klede nodtorfteligen kunde have udi^ Behof. Og saa

haver de forskrefne fremmede Kjobmend verit frit fore

og tillat dennom igjen af forskrefne islandske Indbyggere

til at forhandle hvis Gods og Vare de igjen hafde at selge

og afhende, efter som vore obne Breve forskrefne Kjob-

mend, hver paa en Ilafn serdelis given, sligt dennom
ti

naadigst forlover. Og efterdi vi os uden al Tvifel kunde

> erindre samme fremmede Kjobmend ikke ringe Profit at

have af samme Seglation bg Handling, og vi gjerne saae

^ at vore og Rigens egne Undersaate den Fordel at njude

maalte vere nest, -efterdi de, Gud vere lovit, saa for-

muendis ere , baade paa Skibe og Kjobmands Vare, at

de det gjore og dennom paatage kunde, da have vi af

vor synderlig Gunst og Naade unt og bevilgit
,

og nu

med dette vort obne Bref unde og bevilge, at vore Under-

sa8te udi de tre Kjobsteder: Rjobenhafn, Malmd og

Ilelsingor, mue her efter biseigle forskrefne vort Land

Island, og den Mandel og Nering alene bruge og for

andre Steders Indbyggere her udi Riget njude og have,

med slige Conditiones og Vilkaar, som her efter folger:

|

1. Forst skulle forskrefne vore Borgere vere forplig-

tige at forsorge foi
ne

Island med gode, uforfalskede og

ufordervede Kjobmands Vare, besynderligen : Mjell, 01,

Malt, Vin, Mjod, Brendevin, Klede, Lervit og andet, som .

dennom kan vere fornoden, saa at Almuen kan for billig

(»g christelig Verd bekomme hvad hver behover. Dersom

det ikke skeer, da skulle de Borgere, hos hvilken slig For-

i seclse Audis, stande os derfore til rette. — 2. Der nest

skulle de ikke fore andre Vare til Island end gode

t
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1602. Ejdbmands Vare, og hvad som ikke duer lade blive fran

20. April. Laodir. — Ei heller skal de deris Vare efter deris Vilgé

mue ophoye, meden dennom selge eftersom gammelt

haver verit efler Landsens gammel Viis, Brug og Vane.

— Disligeste skulle de ikke bruge anden Alne, Maal eller

Vegt, imod ret Islands Alne, Maal og Vegt, udi al Ejob

og Sal. Eommer nogen Misforstand emellom nogen

Ejobmand og Jslender, enten han er geistlig eller verds-

lig, om Alne, Vegt eller andet, som Ejdbmandskab ved-

kommer, da skal Kjobmanden forpligtig vere at levere

sin Vegt eller Alne, eller hvad sligt vere kan, som udi

saa Maade omtretlis, til Laugmanden [og Laugrettismendene

udi det Syssel som Hafnen er, eller]
1 og til Laugrettis-

mendene alene om Laugmanden ikke er tilstede. De skulle

den besee, og enten de kjender den ret eller uret at vere,

da skal baade Ejobmanden og hans Vederpart dermed

lade dennom noie og rette dennom efter. — Ydermere, der-

som nogen Ejobmand haver nogen der paa Landit til at

tale, enten for Gjeld eller noget andet, da skal de tale

dennom til for Laugmanden og Laugrctlit, og lade Dom

gange ordentlig emellom dennom efter Lougen, og skulle

de ikke tage eller true dennom til rette udi nogen Maade.

Vi ville ogsaa lade det saaledis forordinere, at Ejobmen-

dene uden lang og ubillig Ophold med deris Sager hos

Dommerne der paa Landit ikke skal vorde opholdne,

efterdi deris Leilighed ikke er: nogen lang Proces, uden

deris Skade, der paa Landit at udiore. — 3. Fremdelis

skal forskrcfne Kjobmcnd holde voris Lensmand , som
" Laudit paa vore Vegne haver i Befaling, udi Agt, Re-

spekt og Ere, udi alle Sager der paa Landit foiefalde

kan, og udi Bud og Forbud vere hannom horig, udi de

Sager som os alene vedkommer, og voris og Landsens

Gafn er anrorendis; saa vel som os forholde dennom

venligen og sagtmodeligen med god Orageugelse emod

') De indklamrede Ord findes hos M. Ket. , men ikke i

Registranten.
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Landsens Indbyggere, geistlige og verdslige, saa at ingeu 1602.

med Billighed kan have sig over dennom at beklage. — 20. April.

4. Og eftersom hidindtil er af de fremmede udlendiske

Kjobmend, som forsk refne Island beseiglet haver, fort der

til Landit Hamborger 01, Liineburgisk 01, Lybsk (og)

Stralsunds 01 ,
og anden Slags frem mit 01, som hver af

Kjobmeudene efter sin Lei lighed fore vilde og af sted

kunde komme: da ville vi og hermed alvorligen for-

budit have, at aldelis intet fremmit eller udlendiske 01

did til Landit af forskrefne Kjobmend skal foris, men

alene Danst-61, og skulle forskrefne Kjobmend synderligt

got, velbrygget og velsmagendis 01 , foruden det gemene

01, did fore, som saa vel bryggit og forvarit er, at det

Vinteren over ufordervit kan ligge, saa at fornemme og

rige Folk der paa Laudit, som formaar sligt 01 at kjobe

og betale, ikke noget skulle Juuide i de uiaade fattis. —
Ikke heller skal det vere forskrefne de danske Kjobmend

udi foi
ne

tre Steder forlovit, deris Kjobsvende udi

Hobetal der paa Landit at lade blive om Vinteren, som

Indbyggerne med deris Vare kunde besoge og til Drik

eller unottig Udgift foraarsage; men aleniste skal vere

dennom frit fore, at lade der blive udi Viuterleier en

eller to Tjenere i det hoicste ved hver Hafn, deris Erinder

at udrette og noget ringe Gods at forhandle, saa at deris

Vinterleier er Landsens Indbyggere til Gafn og Forbedring,

og ikke udi nogen Maade til Skade.

5. Og efterdi vi forfare, at tyve Hafner paa forskrefne

vort Land Island ere, som behovis aarligen at beseglis,

da have vi naadigst samtokt (dog efter forskrefne tre

Steders egen gode Tokkej, at vore Undersaate udi vor

Kjobsted Rjobenhafn mue og skulle have disse cfterskrefne

sex Hafner: 1, Griudvig; 2, KibKvig; 3, Ilafnefiord;

4, Dyrefiord; 5, Iseflord; 6, ITopshus 1
. — De udaf

Malmo skulle besegle desse efterskrefne vij Uafner: 1,

Revet; 2, IJolmen; 3, Gruudefiord; 4, Stekkelsholm
; 5,

d. e» Hofsés.
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1602. Partrisflord; (j, Vorncflord; 7, Bergerfiord. — De udaf

20. April. Uelsingor mue besegle disse efterskrefne vij Hafner: 1,

^~~~"~*"^Stapen; 2, Boder; 3, Kommervog; *4, Spokoncfjelds-

hofde; 5, Akkeroenn 1
; 6, Roderfiord; 7, Orebakke. —

Dersom det befindis fornoden at vere, at flere Hafner end

som disse foiskrefne xx Hafner, som nu ere forsagde,

skulle beseglis, da skal foiskrefne tre Steders Kjobmend

forpligtet vere mere Hafner at besegle, eftersom de derom

af os bliver befalit og Landsens Notturftighed det ud-

krever. ~ 6. Dersom nogen Kjobmand dode, da skal det

vere hans efterladendis Hustru eller ogsaa hans Borns

Verge, paa Borneuis Vegne, frit fore, ved samme Handel

at blive og at indtrede udi den afdode Mands Sled, om

de saa formuendis ere, at de det til Gafns gjore kunde.

7 For denne Benaadiug skal foiskrefne vore Under-

saate udi de forskrefne tre Steder vere forpligtig at give

til os og Croneu afliver Hafn, som de aarligeii besoger,

sexten gamle Daler, og dennom aarligen fornoie vor Lens-

mand der sammesteds, inden de derfran Landit igjen segler,

og derpaa tage hans Bevis, saafremt det ikke skeer, de

da ikke denne vor Benaading ville have foibrutt. — Og

skal denne vor Forordning, som vi nu her udi gjort

have, paagaa og begyndis, naar de Aaringer, som de

fremmede tydske Kjobmend ef;er voris Brtvis Indhold

have, ere forlobne, og siden Aar frann Aar forfolgis af

forskrefne vore tre Steders Indbyggere, indtil man skriver

1U 14. Dog dersom midlertid gjordis fornoden, denne

vor naadigste Forordniug med flere Artikle at forbedre,

eller ogsaa disse, som forskrevit staaer, at forandre, da

ville vi sligt have os forbeholdit.

Thi forbjude vi alle, ehvo de helst ere eller vere

kunde, serdelis vor Befalingsmand paa fornefnte Island,

hans Fogitter, Laugmand og Laugrettismend, samt menige

Landsens Indbyggere der sammesteds, og alle andre, for-

skrefne vore tre Steders Indbyggere paa dette foiskrefne

') d. e. Akreyri el. Akerore = Eyjafjord.
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vort udgifne Privilegium og Benaading at hindre eller 1602.

Forfang at gjore udi nogen Maadc. Hafniæ 20. Aprilis

Anno 1602.
2J. April.

Gavebrev, hvorved Gaarden Staåur i Aåalvik 17 Ausust

skj enkes til beneficium. Kirkjubol i Långadai

17. August 1602, — Afskrift, ejennemseet af Arne

Magnusson efter Originalen i Skalholt. paa Pergament med 4

hængende Segl, Arne Magnussons Samling af Afskrifter af is-

landske Breve Nr. 828.

J>ab gjori egSuæbjom Torfaso n ollum gobum monnum

kunnugt, }>eim sem J)etta bréf sjå ebur heyra, ab eg hef

almåtlugum gubi til lo Is og dyrbar lagt og gefib Stab i

Abnlvik meb ollum gognum og gæbum til fjalls og fjoru,

t>eim st-m honum og kirkjunni |)ar h a fa fylgt ab foruu

og nyju, meb fullum vilja og samj)ykki kvinnu minnar

péi'VL Jonsdottur, gubs or?) i til uppheldis i J>eirri sokn og

J)eim fålækum prestmanni sem staburinn vcrbur veitlur,

hver eg vil ab J)6
sé svo fjabur og mannabur, J)ab hann

haldi stabnum vib magt og hefb, og J>vi sem kirkjunni til

kemur i kviku ebur daubu, eptir J>vi sem kirkjunnar

måldagi j>ab utvisar: og héban i fra sé j)essi stabur i

forsjå og vernd biskupsins i Skålholti, J)ess sem nu. er

ebur vera kann hver eptir annau, fri og åtolulaus fy rir

mer og ollum mnium orfum, en veitist, svo sem åbur

skrifab er, fålækum og gubhræddum prestmonnum, sem

vel og trulega stunda sitt kali og embætti
; og ^enna minu

gjorm'ng stabfesti eg nu meb })essu minu eigin bréQ,

J)essum vottum hjåverandi: sera Olafi Halldorssyni, sera

Årna Jonssyni, sera Joni J>orleifssyni, hverir eb selja sin

innsigli meb minu hér fyrir neban J)etta gjornfngsbréf,

hvert eb skrifab var å Kirkjuboli i Långadai J>ann fyrsta

J>ri^judag eptir Mariumessu fyrri, årum eptir Christi

fæbiug co. dc. ij.

Althings-Resolntion om Tiende-Ydelse af Gaarde,

som enten ligge 6de eller ikke bygsies for fuld

1604.

30. Juni.
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1604. Afgift. 30. Juni 1604. — Althingsbog fra 1570 til

30^unT"" 1 Geheime-Archiv. «lsland. 4de Supplement Nr. 1 b»,

fol. 92-93.

Var dæmt af logmonnum og allri logréttunni nm
pær eybi jarbir, sem nii eru lim all t landib, og menn hafa

engan åbata å, ab pær skyldi fella til pribjunga, sem dautt

fé, til ti'undar, og ab Jjeir, sem pessar eybi-jarbir eiga,

skulu skylelir si'nar jarbir ab selja, J)eim omogum til bjargar

og framfæris sem uppå peirra fé kunna absegjast, peirra

sem hver er annars arfl, heldlir en J>eir dæmist uppå

fåtæka hreppa, ebur deyi i bjargarleysi, Jdo me& Jm verbi,

sem sex skynsamir menn meta; en fåi J>eir ekki jarbirnar

seldar, på sé fri fy rir omaganum.

En l)ær jarbir sem menu få bygbar, og taka laud-,

skuld eplir, })å skulu tumdast eptir gomlum landsins vana.

— Eu um pær jarbir, er byggjast fyrir hålfa landskuld,

på gjaldi allar (luod ir af hal fri jorbinni, en af hal fri,

sem han« tekur enga landskuld' af, fej li til pribjunga

sem dautt fé, eptir J>vi sem åbur er sagt. En par sem

pessar eybi-jarbir liggja, på skulu bændur skikka bobburbi

og forumauua flutm'ugi eptir syslumannsius råbi.

30 Juni. AlthiDgs-Resolution om Præstetiende af Kon-

gens og Kirkernes Jorder. 30. Juni 1004. —
Althingsbog fra 157U til 1606 i Geheime-Archiv. «Island. 4de

Supplement Nr. 1 b», fol. 93; jevnf. A. fclagn. Nr. 1
(J6. 4»°.

fol. 1—2, og Nr. 199. 4*».

Um tiuud presta af kdngs jorbum og kirkjn, er

herra Oddur Einarsson doms å beiddist af allri logréttunni.

Tébist oss i fyrstu Rongl Maj*' Ordinaulia, par mcb onnur

'kéngsins bréf, i hverjum hann skipar snium lénsmoimum

ab tiunda sin slot og garba. j>ar *y ,ir dæmum vér, ab

gjaldast skuli bæbi prests liund og purfamanna tiund af

ollum kongs jorbum og kirkna, ab peim fra tekuum sem

kirkjurnar standa å, utan peim sem i obruvis sin å milli.

Dæmum vér petta uppå almugano meb J>vi foror&i, ab

bæbi kéugs umbobsmeun allir og svo kirkuauna umbobs-
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—

menu séu hér form og fyrirniynd fy ri, eptir Eéogl. Maj" 1604.

Ordinantiu, almuganum til gobs eplirdæmis. Ed fåist
juni

pessar jarbir ekki bygbar, \>d færist aptur leiguburbur å

^eim jorbum sem åbur voru fullbygbar, en sektalaust })6

fram sé fært um J>å
ti'uud å ^eim jorbum som U'tt leigbar

eru; og livort pessar jarbir eru ofleigbar ebur vanleigbar,

J)afcsé undir gobra manna virbingu 1 sérlrverrisveit; £kai

sjålfur landsdrottiun gjalda pessar ti'uudir af })eim jorbum

sem abur eru full-leigbar.

Althings-Resolntioii om hvorvidt Præster ere 30 Juni -

pligtige at svare Kongetiende. 30. Juni 1604.
— Althingsbog fra 1570 til 1606 i Geheime-Arcliiv. «JsIand.

4de Supplement Nr. 1 b». fol. 93.

Item var og dæmt af allri logréttunni um })å kéngs-

tiund, sem herra Oddur doms å beiddist vegna preslanna

i Borgaiflrbi, hvort Jjeir sky Id u J>å tiund gjalda ebur ekki,

t>ar engir abrir prestar i Skalhol ts-stikti guldu åbursagba

ti'und. Virbist oss réttast, ab J>eir skyldu allir undir

einum logura vera, og greinda presla i Borgaiflrbi ekki

heldur sk),lduga })essa tiund ab gjalda en afcra presta \

Skålholts stikli, eptir J>v£ Kongl. Maj" bréfi, sem inn-

siglab liggur i Skålholti, og hér fram kom, hvert eb svo

hljébar: «ekki viljum vér og heldur, ab soknarpreslunum

séu å lagbar nokkrar {w/nganir lil nokkra lillåla af léns-

mouuuuum, nema J>vi ab eius ab vort opib bréf J>ar

til komi». 1

Althingsdom om Leilændingers Ret til Driv- Juli.

tommer, samt om Begravelsespenge. Juli 1604.
- Althingsbog fra 1570 til 1606 i Geheime-Archiv. «lsland.

4de Supplement Nr. I b». fol. 94 b. — Uddrag.

— 3. I fcribju grein um i>årekavibi: dærad-

um vér leiguli&a mega bæta eitt skip sin og alla abra bus

hluu, svo ab girbi sem obru, svo sem J)vi bui ^arfnast.

l

) see Anordning 19. Nov. 1542.

/. B 10
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1604. 6. i sjolta måta, hvort menn skyldu gjalda

Juli. legkaup eptir sin born ebur abra menn, })ar J>eir tæki

* ~""^7 engan arf eptir; dæradum ver, ab J»cir menn sem pen-

fnga eiga skulu gjalda eyri eplir sin born ebur ung-

menni, en xij ålnir eptir hina ; en J>eir feour ebur

frændur, sem rétt oreigar eru, gjaldi ekkert legkaup

uudir sig né sfna, en prestur eour kirkjubondinn abj)eirri

kirkju skyldur ab Ijå graftol ^eim og jnalikum monnura,

og styrk ab veita sem forn log votta, nema biskupinum

og logmonnunum virbist anuab loglegra.

1605. Althingsdom ang. Tiendeydelsen til Præster

™l Og Fattige. Juli 1605. — Efter Althingsbog fra 1 570

til 1G06 i Geheime-Archiv. «Island 4de Supplement Nr. 1 b».

fol. 98.

I gubs nafni amen. Gekk svo felldur démurafallri

logréttunni å almennilegu Oxarår J>ingi anno 1605. 1

fyrslu beiddist herra Oddur domså, livort gjaldast skyldi

prestliund af kongs jorbum og kirkju, eptir J>eirri skipun

og skikkun , sem vor nåbugi herra kongur heflr l>ar å
9

gjort, og vor landslog, domar og samj)jktir hljoba. I

fyrstu iébist oss Kongl. Maj* Ordinantia, J)ar svo hljobar:

«skulu voriv léusmenn t/unda 611 vor og krununnar slot

og gaiba, uppå J)ab ab abrir megi taka J)ar af gott eptir-

dærni«. — Item i annan måta stendur svo i bréfi, sem

vor nåbugi herra kongur hefir sent hingab til landsins

meb Knut Steinssyni, i einni grein: «Svo ogeinniguppå

}>ab, ab allir prestar Ynætti J>v£ heldur få sitt uppheldi og

kirkjurnar yrbi J>vi heldur bygbar ebur bættar, hefir Kongl.

»lajest lej ft, ab krununnar, stiktanna og klaustranna eignir

tiundist sem bænda eignir, og |>eir eru skyldir ab gjora

ålslandi, og J>eim skipta i 4 parta: einn hlut biskupuum,

annan prestinum, ^ribja kirkjunni, fjorba fåtækum; ])6

skal })ar gdba grein å hafa af Kongl. Maj" logmonnum

og fdvetum å Islandi og ollum obrum, ab somu tfundum

sé réttilega skipt, og J)ab fari skikkanlega, svo fåtækir

fåi ekki hinn minnsta hlutinn«. — Item i Jjribja måta
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stendur svo i J>oim domi, sem Kongl. Majest. sliipar Knuti 1605.

Steiussyoi
,

biskupunum og logmonnunum å Islandi ab Juli.

låla gåuga hér einn stabfestingardom uppå, hver
m~ y~*'

ddmur ab gekk å Bessastobum anno 1555, hver svo var

hljobandi: ab allar pessar tiundir skyldi gjaldast, svo sem

kongsbréfib hljobar, ab fråteknujm heimalandi sem sliktin,

klaustrin og sokoarkirkjurnar å standa, meb sinni eigin-

legri innstæbu og lausafé. — Item er hér uppå kominn

vors nåbuga herra kongsi ns \irskurbur, item aijnngisdomur

anno 1574 um hib sama efui, {>ar svo stendur: ab gjald-

ast skuli ti'und fåtækum af ollum kongs jorbum og

kirkjunnar. — Hljobar svo bréf brobur Magnusar i Skål-

holti: «Vér brobir Magnus, biskup i Skålholti, Eyjolfur

Einarsson, logmann sunnan og austan å Islandi, Dibrik

Pim'ng, hirbstjdri og Iiofubsmabur yfir all t Island, gjorum

gobum monnum kunnugt, ab ver hofum samtyk t og log-

tekib æliulega héban af i almennilegri prestastefnu og å

aljringi, ab takast skuli allar liundir af ollum Jjcim jorbum

sem féllu undir kong og kirkju og fallib hafa fy rir xx

årum, æDnlega héban i frå». p\i fyrir pessar greinir

dæmumvér, ab almuginu skuli pessar tiundir gjalda, mebjm
fororbi, ab bæbi kongs umbobsmenn allir og svo kirkjunnar

umbobsmenn séu her form og fyrirmyndan, eptir Kongl.

Maj' Ordiuantiu, alrauganum til gobs eptirdæmis, en fåist

jarbirnar ekki bygbar, J)å færist aplur leiguburbur af J>eim

jorbum, sem åbur voru fulMeigbar, en sektalaust ])6lt fram

sé fært um jDCssa ti'und å J)eim jorbum, sera åbur eru ekki

fulMeigbar, og J>vi ab herra Oddur klagabi ekki ulan prest-

anna vegna Jjeirra ti'und, en vor nåbugi herra kongur

skipar ollum siuum umbobsmonnum ab fåtækum monnum

gjald ist sin hlutdeild : J)ar fyrir dæmum vér ekki ab sv.o

komnu utan um pessar tvær tiundir, })ar euginn klagar

kongsins vegna ebur bændanna. f>vi hofum vér å })ær tvær

tiundir enga doms ålyktan å lagt ab sinni, utan um pessar

tvær tiundir: presttiund og Inirfamanna ti'und. Item hvort

pessar jarbir eru vanleigbar ebur ofleigbar, J)ab sé undir

gobra manna virbingu i sérhverri sveit J>ar jarbiruar liggja.

.
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1G07. Forordning om Rettens hurtige Pleie efter

Islands Lov. Khavn 14. April 1607. — original

i Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være kund-

gjort paa Althinget 1607 og 1082; N. Reg. 3, 2b8 (Udtog);

M. Ket. II, 2 i 1-43.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., at efter som

vi naadigst ere komne udi Forfaring, hvorledis hvis Ti et-

ter og tvistige Sager, det vere sig om Gaarde, Tune,

Egendom eller i andre Maader sig paa vort Land Islaud

emellom dess Indbyggere begiver, og der sammesteds til

Althinget for Lougmanden longlig indstefnis, formedelst

atskillige uendelige Domme, som altid til bedre Prof skal

hensluttis, eller anden ulouglig Middel emod al Billighed,

Ret og Gebyr, vore og Kronens Undersol ter der samme-

steds til storste Bekostning, Skade og anden Ulejlighed,

udi lang Forhal og Vidtløftighed skal geraade, og ikke

uden stor Besvering til Rettens Uddrag at skulle kunde

udforis, hvorudover de, som slig Bekostning og Ulejlighed

for deris Armod og andre Aarsagers Skyld ikke kunde

udstaa, tit og ofte skulle foraarsagis deris Ret at lade

falde og eftergive. Da efterdi det os som en Christen

Og retferdig Ofrighed , der sine Undersaatters ISod og

Anliggende bor betimelig at afverie, eller og ved villig

Middel forekomme, eigner og bor os derhen at beflitte,

at slig Uskikkelighed og utilborlig Forhal og Vidtlofiighed,

som af forberorte A årsager udi indfaldendis Tretier voris

Undersotter med Tiden til storste Skade og Fordcrf kunde

en-tstaa, maa aldelis blive afskaffit, ville vi hermed sfrer.gc-

ligen og alvorligcn Lougmcndene der paa for" vort Land

Island, de som nu er eller her efter kommendis vorder,

have paalagt og befalet, at de endeligen her efter skulle

vere fortenkt fil udi hvis Sager, det vere sig om Gaarde,

Tuner, Grund og Egendom eller andre Tretter for den-

nom lougligen bliver indslefnet, efter Vidnesbyrds grand-

givelig og flittig Forhor, tvistige Parterne med en endelig,

billig og reiferdig Dom og Sentenls efter Islands Long

og Ret — og det foruden al Forhal, uendelige Domme
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som til en bedre Prof hensluttis, og Opsettelser, som til 1607

dess sli al vere skeet — endeligen at slTille. Saa fremt

nogen af Lougmmdene der paa forne vort Land Island

beGndis, hvis Sajzer lougligen for dennem bliver indstef-

nit, ved forbemeldte ubillig Middel at forhale, de da ikke

derfore ville til lal is og strafGs, som de der voris naadigst

udgangne Forordning og Mandat af Modtvillighed eller

anden letferdig Aarsag cmod deris Eed og Pligt ikke have

villet agte eller ansee. Hvor efler sig alle og hver kan

vide at rette og for Skade tage vare. Givet paa vort Slot

Kjobenhafn den 14. Aprilis Anno 1607.

Forordning, at Klostre, Sysseler, Kronens U. April.

Jorder o. s. v. skulle fæstes eller bortforpagtes

paa Livstid. Khavn 14. April 1607. — Korske

Reg. 3, 266; M. Ket. II, 239.

Vi Christian den Fjerde <£rc, G. A. V. , at eftersom

vi utaf menige Indbyggere paa vort Land Island, deris

underdanigste Besveriuge og Angivende, naadigst komme

udi Forfaring, hvorledis at naar nogen dennem steder og

fester af voris tilforordnede Lensmend der sammesteds,

enten Kloster, Sysseler, Kronens Jorder eller Grunder,

da njude de dennem ikke lenger end udi den voris Be-

falingsmand hans Tid, som Landet haver udi Forsvar,

og naar nogen Forandring skeer paa Lensmand betagis

saadanne Jorder voris Undersaatter igjen og paa ny igjen

forfestis til andre, de fattige Folk ikke til ringe Besve-

ring; hvorover sig og hender og tildrager, at Jordene

ganske forfalde og blive 6de. Da efterdi vi uaadigst

V kunde betenke og os til sinde fore, saadan idelige

Forandringer at vere Landit og des Indbyggere til

Skade, ville vi hermed naadigst have forordnit, at hvis

Kloster, Sysseler, Kronens Jorder og Grunder, som af

voris tilforordnede Befalingsmaud der sammesteds efter

denne Dag borlfestis, skulle udi deris Lifstid. som den-

uem begjere, forfestis. De som og allerede haver nogen
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lu07. Kronens Sysseler, Kloster eller Jorder udi Feste, skulle den-

nem (saa fremt cle efler islandske Lone ellers findis saa
April

vederheftig, som det sig bor) mue beholde udi deris Li fslid

og saa lenge de lever. Dog skulle de vere forpligt at

holde fornefrite Sysseler, Kloster og Grunder med Bygning

og udi andre Maade paa deris egen Omkosluing ved god Hefd

og Magt, og vere \oris tilforordnede Lensmand der samme-

steds horig og lydig, og udi rette og betimelig Tid deraf

yde og udgive den sedvanlige Rettighed og Afgift, os

og Norgis Krone bor, saa fremt de ikke hvis Forskrif-

ning de derpaa kunde have ville have forbrudt; dog

ville vi os herudinden naadigst have forbeholdit udi Frem-

tiden at remedere og forandre, eftersom vi naadigst kunde

betragte at vere Landet og des Indbyggere gafnligt —
Thi forbjude vi vore Fougitter, Embidsmend og alle andre,

fornefute vore Undersaatter paa fornefnte vort Land Is-

land heremod, som forskrevit staaer, at hiudre eller udi

nogen Maade Forfang at gjore, under vor Hyllist og

Naade. Givet paa vort Slot Kjobenhafn den 14. Aprilis,

Anno 1607.

2. Juli. Kirkeordinants for Norge. Khavn 2. Juli

1607. — Denne Ordinants er indfort i Island ved For. 29.

Nov. 1622. — Trykt i Kjobenhavn 1607. 4. — Biskop Odd

Einarssons islandske Oversættelse trykt paa Holum 1035. 8.

— Uddrag.

Vi Christian deu Fjerde &c. helse eder alle, vore Ri-

gens Undersaate, baade geistlige og verdslige, som bygge

og boc over alt vort Rige Norge, kjerligen med Gud og

vor Naade. Vider, at os elskelige hederlige og hoilerde

Mend, Superintendenterne, saavel som og mange andre

fromme Folk, udi vort Rige Norge boendis, udi disse for-

ledene Aare paa adskillige Tider, naar vi der udi Riget

haver verit tilstede, underdanigst for os haver klaget, at

de ikke uden slor Besvering kunde rette dennem efler den

danske Ordinants, som om Religionen og Kirketjeni-

sten er udgangen, (or Rigernis Ulighed Skyld, at baade
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Kirkerne og Menigheden i Norge ere saare langt fra hver 1607.

andre liggcndis, og en Part Kirker, som af en Prest skal 2. Juli.

betjenis, ere med store Fjorder og den salte So adskilde,
—

saa dennem ikke folger de Vilkor som udi vort Rige

• Danmark er Vi forfare ogsaa, at salig og hoiloflig

Ihukommelse, Konning Chrislian den Tredie, vor elskelige

kjere Her Faderfader, haver udi den danske Ord inants

lovit Norgis Rigis Indbyggere, at de med en serdelisKirke-

Ordiuanls, som dennem kunde vere tjenlig, skulle blive

forsjunit, hvilkit dog indtil denne Tid ikke er skced.

Da paa det intet motte efterladis af alt det, som \ore

kjere tro Undersaate udi Norgis Rige kunde komme til

Gafn og Gode, have vi befalit os elskelige, hederlige og

hoilerde Mend, Superintendenterne udi for" vort Rige

Norge, at forsamle dennem udi vor Kjobstad Rergen, og

der samtligen forfatte en Kirkeordinants, som Kirkerne,

der udi Riget kunde have at bruge, .og sig efter at rette;

^ hvilket de og med al Flid og Vindskibelighed have eflor-

kommit, og deres Arbed og forfattede Concept os uuder-

j

danigste tilstillet, og have vi os for. alting beflitet, saa
li *

' meget mueligt vor og sig skikke kunde, at blive ved

den danske Ordinantsis baade Ord og Mening. Men udi

de Stykker, som man for" danske Ordinants ikke haver

kundet folge, der have vi indfort adskillige Artikle, saa-

vidt os sjuntis at kunde skee med god Skjel. Hvilket

Arbed, for det eudeligen er bleven iorferdiget, er det

efter vor naadigste Refaling egemmelseet og overveiet af

! hederlige og hoilerde Mend, Professorerne udi vort Univer-

[ sitet i Kjobenhafn, hvilke og deris Mening, og hvis dennem

[ sjuntis fornoden at vere, underdanigst have erindrit og

j tilkjende givit Givit paa vort Slot Kjobenhafn,

den 2. dag Ju!ii, Anno 1607.

I. om Lerdommen.

II. Ceremonier og udvortis Kirketjeniste. — 4, om

I

Hellige Dagis Hold (næsten ordret og ganske af samme Indhold

l som det meddelte Uddrag af Christian den Tredies Ordinants

2. Sept. 1537). 8, Hvorledis man skal samle Folk udi



152 KIRKEORDINANTS FOR NORGE.

1607. Egteskab. — — Ingen Trolovelse skal efter denne Dag

2. Juli. skee, uden at Sognepresten, som i det Sogeo er Pastor,

er personligen tilstede, eller og Capellanen, med Sogne-

presténs Villic og Vidskab, dog skal han see sig vel fore,

at han ikke befatter sig med andre at trolove tilsammen,

end hans egne Sognefolk, og de som han vel kjcnder, og

haver sandru Kundskab og Vidnisbyrd om; disligeste at

han ikke trobinder nogle sammen udi de forbudne Led,

thi efter denne Dag skal intet Egteskab tilstedis udi det

tredie Led, paa det der maa holdis den Hoviskhed og

naturlig Blusomhed til Slegten, som af christelige For-

fædre haver verit her til Dags holdit. — Dersom de end

have indlagt sig med hverandre, som disver alt for ofte

skeer, udi den Menine: de siden ville boe tilsammen, da

skal det med stor Alvorlighed strafOs, og af vore Lens-

mend ingenlunde dispenseris, eller for Pendinge tilstedis,

at de skulle vere sammen med mindre end de blive viede

sammen. — Skal han ikke befatte sig med nogen Trolovelse

at gjore uden (Festekvindens eller Festemoens) Qvindfol-

kens Laugvergis Vidskab og Samtykke, thi lonlige Tro-

lovelser, og de som skeer foruden deris Vilge, hvilke de

- ere undergifne og ere Lydighed pligtige, bor intet at gjelde,

om de have der lovlige Aarsage til. Udi Brudvielse

skal Sognepresten aldelis rette sig efter Alterbogen, og

jo ikke samle nogen offentlig udi Kirken med mindre end

deris Egteskab, som de agtit at indgaa, er tilforn tre

Gange forkyndit for Menigheden, og de udi saa Maade

med en almindelig Bon haver ladit sig hjelpe hos Gud.

Alt andit om Egteskab hor verdslig Ofrighed

til, og vi derfore ville have vore Embitsmend alvorligen

befalit, at de have Indseende: at Hofferdighed, Overflødighed

og Guds Gavers utilborlige Misbrug maa straffis og af-

skaffis; findis og nogen at komme drukken og galne til

Kirken, Sondag eller Mondag (som hertil ofte skeet er),

den skal straffis som tilborligt er.

9. Hvorledis Kirkens Tjenere skulle tilskikkis. Fordi

Preste-Ordning er intet andet
( . s. v. som i Chr. UV
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Ordinants ovenf. S. 45) .... Provist over Presterne og

Kirkerne udi Heredit, og hvilken som saaledis bliver

dertil lonligen udvalt, skal sig samme Bestilling endeligcn

uden Undslivlling paalage. — Provisterne skulle og have

Forstand udi Landslougen (o. s. v. som i Chr. III« Ordin.

ovenf. S. 52) ... forsdrgit til deris Nodtorftighed.

De skulle give Agt paa Kirkerne og Kirkegaarde
, ogsaa

skulle de udsporge om Sognepresterne faa deris vanlige

Lon, som dem bor at have. — Naar som Provi-

sterne for nogen serdelis Sag Skyld besoger nogen Kirke,

da skal Kirken give dennem en Daler, og maa han ikke

komme sterkere end med 3 Heste eller en god Baad med

sig og sine Folk. Naar han visiterer sin aarlige Visita-

tion, skal han have af hver Uovitkirke en Daler, afliver

Annexkirke en half Daler. — Hvor som nogensteds fattis

Sogneprester, did skulle Provisterne strax holde sig heden,

og formane baade Ilerskabit og Almuen til at bede Gud

om at faa en god Sognepresf, siden skulle de paaminde,
9

Kirkevergerne, hvilke det synderlige tilhorer, at de hos

Bispen og Raadit legge sig efter, at faa saadan en; naar

man da behover en Tjenere udi nogen Kirke,, da skal der

for end nogen udvellis fliteligcn bedis om hannem, efter

Christi egit Ord og Exempel. Saa skal menige Sognemend

strax dertil keise og udnefne sju af de eldste og agtiste

Mend udi Sognet !

, hvilke samme sju Mend skulle have

Fuldmagt til, med Herritsprovistens Raad, og Samtykke i

Herredit, at keise og udvele en anden from lerd Mand til

deris Sogneprest i den dodis og afgangne Sogneprestis

Sted, og hvilken Person, som samme sju Mend med Her-

ritsprovistens Raad og Samtykke i saa Maade udvelendis

vorder, den skulle Sognemendene vere Ulfrids og lade

dennem noye med, og samme Sogneprest, som i saa Maade

udvelis, skal strax forvisis til Superintendenten, i hvis

Stift samme Sogn liggendis er, og der af hannem exami-

neris og overhdris; dersom samme Person, som Kirken

å

) jfr. Riber-Artikler 4. Mai 1542 § t.
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1607. saa begjerer, findis da skikkelig udi Lerdom og Lefnit, da

2. Juli. skal Superintendenten ordinere hanneni cg forskrive han-
-"~v~*,,"~ Dem tij Lensmanden over samme Sted, at han hannem

annammer og stadfester paa vore Vegne. — Men hvor

som nogen Riddermandsmand, eller nogen udi Capitelerne

have jus patronatus til nogen Kirke, da raaa de selv ud-

vele og med Herritsprovistens Raad tilskikke en lerd Mand

til en Sogneprest til samme Kirke, dog at samme Person

skal forst forsk ri vis til Superintendenten og af hannem

examineris og overhoris, om han er lerd og god for en

Sogneprest, forend han bliver inset i samme Sogen. —
Naar Sognemcndene ikke giver loulige Kald inden

to Maaneder efter den forrige Prestis Dod, da skal vor Em-

bilsmand, som paa vore Vegne raader for Kirken, forstille

Bispen en Person til Kaidit, og efter Bispen haver hannem

kjend duelig og ordinerit, skal forskrefne vor Embitsmand

give hannem Collats paa forskrefne Kald, hvilken Person

Menigheden siden skal beholde. — Og paa det ingen skal

komme paa Predikstolen med nogen vrang Lerdom, da

skal ingen Persone, som vil soge Tjeniste udi Norge,

predike udi nogen Stift, forend han haver forst angivit

sig hos Bispen der i Stiftit, og af hannem er overhort,

og haver Vidnisbyrd om sin Lerdom og Religion —
Ingen Prest, om ban endskont er gammel ogbedngit,

maa tillokke Bonderne at kalde hans Son til prestelige

Bestilling, og i saa Maade drage Bonderne fra denne for-

benefnde Frihed og rette Kald, og gjore det hellige Predike*

Embede til Arvegods, men dersom han btfinder sig saa

svag og vanmegtig, at han ikke lenger kan forestaa sit

Kald rettelige, og han vil det velvillig afstaa, og sit Kalds*

bref og Collats fra sig antvorde, da maa Sognemeudene

kalde en anden duelig Mand udi hans Sted , hvad heller

han er hans Son eller ikke, dersom han ellers er udi

Lerdom og Lefnit ustraffelig. — Ikke maa heller vore

Befalningsmend for Stifterne for Gunst eller Gave, Vild

eller Venskab, imod vor Ordinantsis Ljudelse stadfeste

nogen til Sogneprest, uden han tilforn er examinerit og
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overhort af Superintendenten, om han er lerd og skikkelig 1607.

for en Sogneprest, og ei heller maa tage Pendinge for 2. Juli.

samme Confirmats, som skede i gammel Tid, megit minder

maa eller skulle Superinfendenlerne for Gunst eller Gave, .

Vild eller Venskab, forhiudre nogle til at blive Sogne*

prester, om de af forskrefne sju Mend der i Sognit, med

Herritsprovistens Raad, ere der til udvalde, og ere lcrde

og duelige til Sogneprester.

Vi have og for got ansect, at ingen efter denne Dag

skal maa ordineris eller vies til Prester, med mindre de

have eller ere beskedne til nogen visse Kald, uden nogen

anden synderlig Leilighed kuude forfalde, at vi det meste

mueligt er maa blive med deris Overloben forskonit, og

Bisperne ogsaa maa have disbedre Rolighed. — Naar nogen

ordineris, da maa det ingeuledis tilstedis, at han oplegger

den Dag eller slrax derefter nogen Tbnder 01, bjuder

Gesler og holder nogen slig Panket, udi Drukkenskab og

Overflødighed, thi saadant er mere at fortorne og vanære

Gud, end at takke og ære haunera for sin naadige For-

fremmeise. — Hver Sogneprest iKjobsfeder og paa Lands-

byen skal vare sine Sogne, og intet befatte dennem med

den Sogen en anden er til set, enten at gjore Kirkefjeniste

med Prediken, Lig at begrave, eller udi andre Maade,

uden det skeer med Sogneprestens Tilladelse eller Bispens

Befaling. Findis nogen der imod at gjore, da skal han

straffis derfor af Herskabit, efter Dom og Ret. Ikke skulle

heller nogen Prest, Capellan eller Sognedegen tilstedis at

forreise heden fra sine Sogner udi nogen fremmede Stift,

uden de have Provistens skriftlige Bevilling derpaa, som

formelder om deris Erende, at de ikke Ministerio til For-

agt skulde holdis for nogen letferdig Landstrygere, og saa

(maaskee) udi fremmede Steder fra deris Tjeniste forhin-

dris , men dersom han vil forreise uden Rigit , da skal

han have Bispens Tilladelse dertil. — Der skal Eden,

den han skal gjore, saa ljudc og ei andeiicdis: «Jeg N.

udvalde Sogneprest til den Kirke N. lover min naadige

Herre Konning Troskab, at jeg vil forfremme det hans
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1C07. kongelige Majcstat kan vere til Ære, Lydelse og Fred.

2. Juli. Ogsaa lover jeg, at jeg vil vere flitig udi mit Embede

der mig befalis, saa leuge som jeg bliver der ved, der-

som jeg enten uforseendis eller af mennisKlige Skrøbelighed

nogit forsommer, da forlad mig det Gud, ved sin Son

vor Herre Jesum Christum, men herimod vil jeg af ret

Foragt intet gjore, saa sandelige hjelpe mig Gud med

sit hellige Evangclio». — Der skal da vor Lensmand

strax som han kommer tage blidelige emod hannem, og

forsende hannem saa med Skrivelse bort til den Sogn

han er kallit til, al han ei skal besveris med lang Tering,

og Kirken ei heller alt for lenge ombere Sogneprest og

sine Sjelsorger paa Guds Vegne, hvilkit ei kan vere for-

uden Fare, fordi Kirken, som saa udskikker samme Person

til Superattendentcn og Lensmanden, skal staa hans billige

Tering. — Ikke, skal heller vor Lensmand tage nogit af

hanncm, at vore Lensmend ei lade sig beOnde udi slig

Dristighed den vi Superattendenten formene (det nærmest

folgende som i Chr. III 8 Ordinants ovenf. S. 47). — Men

dersom Ski iveren, der Breven skriver, skal nogit givis

for hans Arbede, som dog er føle, det vere en Daler

for en Ære §kyld, den maa samme udvalde Sogneprest

give Lensmandens Skrivere, hvilken han selv skal betale,

men Kirken, som hannem udsender, skal staa hans billige

Kost og Tering. — Naar han skal ordineris, da skal Su-

perattendenten tage hannem ind i Kirken der udi Byen

som han boer, eller andensteds udi Stiflit, hvor han vi-

siterer, og for Alterit befale hannem sit Embede med

saadan Fadson og Skik: —
Siden skal Superattendentcn med sit beseglede Bref

forskikke hannem til Provisfcn
, og tale hans Beste hos

hannem, saavel som hos de andre Prester, om der er

nogle flere i samme By, som han er forordinerit til at

vere Sogneprest. — Naar vor Lensmand haver siden nogit

Erinde did hen (ellers gjoris det ikke Behof at han far

did eniste for den Sags Skyld), da skal han paa Kongens

Vegne give Folkit i samme Sted Befaling, at de skulle
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vide forskrefne Presfis beste og give hannem paa sid Tid hvad 1607.

liannem tilfalder, og sige dennem det haardeligcn til, at 2. Juli.

han paa Kongens Vegne vil straffe over de Ulydige.
—

De Sognepræster, som ere nu saaledis forordinerede til

aandelige Tjeniste, at predike Evangelium, mue saa lenge

agtis og Kaidis det de ere, som de blive varagligc udi

den retsindige Lerdom, gode Sedcr og et erligt Lefuit,

at de ikke bevare sig med timelig Handel, som dem og

deris Embede ikke vedkommer. Men dersom de begynde

at blive andre end de vare og end dem bor at vere, og

ei raade Bod paa, naar de ere paaminte, da maa de vel

efter Superintendenten og Provistens Skjon af Herskabit -

settis til Rette, ja afsettis, og regn is for uordinerede,

ligesom andet Almuesfolk. --- Sognepræsterne skulle al-

mindelig alle enten leve kyskelige udi Reeulivedhed, hvilke

det er givit, eller tage sig erlige uberogtede Hustruer.

Vi forfare og hvorledis en Part af Presterne ere alt

for megit tilboilig til Klammer og Tre t te, saa at den ene

Klammeri ikke haver Ende, for end et andit nyt er for-

haanden, og de understaa sig self at skrive Stefninger,

Prof og andre Breve udi verdslige Sager, som dennem

ikke burde at befatte sig med, men blive rolig under

.
deris Ofrigheds Beskermclse, thi ville vi ingenlunde lade

det blive uslraffit, om
N
her efter nogen Prestmand med

saadanne Skrifter lader sig befinde, men han skal derfor

af Lensmanden og Bispen settis til rette en og andeu

sinde, eller og naar ingen anden Gode vil hjelpe', da som

en urolig, ufridferdig og ulydig, aldelis afsettis, og fra -

sit Raid forvisis, og -ei siden letteligen til uogit andit

igjen tilbetrois.

Skulle Prester og Degne nyde samme Privilegier,

som de hafde udi Bispernis Tid
, og ikke ydermere be-

svergis dermed af os, end de tilforne vare bæsvergit af

Bisperne, dog ville vi have eu ehristelige Tilsjun, at de

blive forskonit efter Leiligheden, og hvis ny Besvering

som Bisperne have paalagt, og vi have aflagt, skal blive

aflagt efter denne Dag, Og dem ikke .
mære paalæggis.
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1607. Hvo som haver nogen Prestmand eller Degen til at

2. Juli. tale for nogen geistlig Sag, da skal han tale hannem til .

for Herritsprovisten, eller Superattendenten, udi vor Stift-

Lensmands Nerverelse, udi hvilken Stift det er, som hver

haver Befaling over, kunde de der ikke forligis, eller

der atskillis med Rette, da maa de stefne dem ind for

os self. Er det for Gjeld eller anden slig Sag, en Bonde

haver nogen Prest til at tale med Rette, da skal han tale

hannem til for Ilerritsprovisten, i hvilkit Herrit han boen-

dis er, og Herritsprovisten skal vere pligtig til strax at

hjelpe Bonden saa megit som ret er, over samme Prest-

mand, saa fremt som Presten ikke vil lade sig af Bonden

fordele til Tinge; men er det for anden verdslig Sager,

som om Jord, Ager eller Eng, da skal han tale hannem

til for Laugretlit og Laugtingit, og dersom Presten tager

Forsommelse for, og ikke tilsiger den, som Stiftit paa

vore Vegne i Befaling haver, naar han stefuis eller til—

talis for Laugreltit, eller til Laugtingit, og da mister

nogen Jord eller Eiendom for sin Forsommelse Skyld, da

_ skal Presten og Degnen staa os til rette derfore.

Om Ophold og Forsjun til Guds Ords Tjenere.

— skal ingen Sogneprest have flere Kirker, end han til

Gafns med Prediken og Sakramenternis Uddelelse kan vel

forestaa, og med sin Degen lere Bornelerdomuien, og be-

soge dennem udi sin Tid, og at lere dennem efter Ordi-

nantsen, som Superintendenten og Provisten udi samme

Herrit hannem forskrivendis vorder. — Det er efter Guds

Loug, og saa den gamle norske Kirkeloug, som kallis

Kristenretten , ret og billig, at hver Mand skal gjore og

give Tiende af alt sin Korused, hvad det heder eller vere

kan, og al anden retfangen AuQ, en sinde om hvert Aar,

og denne Tiende skal gjoris og givis i det Sogen som

Jorden ligger, og af den Mand, som boer paa samme

Jord, eller Jorden bruger, hvad heller han er Borger,

Bonde, Pebersvend, Husmand eller Tjenistefolk, at Sogne-

presten deraf bekommer sin Part. — Men udi de Egner

og Steder, som ikke saa rundelige saaisKom som anden-
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steds, der skalle de give Smor, Fisk og andit , som de 1607.

pleier at tiende, og give efter gammel Sedvane. — — — 2. Juli

skulle og vore Lensmend af alle vore og Kronens Slotte

og Gaarde give Tiende, paa det andre maa tage der af

god Exempel. — Item maa ogsaa Landspresterne have

Offer paa de tre Hoifester: Jul, Paaske og Pindsdag,

strax efter Prediken, og hver at oflfre hannem efter sin

Efne og gode Villie hvad hannem sjunis, og Gud skjuder

hannem i sinde. For Brudevielse eller Pusefæ skal

givis Presten 6 Skilling, for ludgang skal hver Qvinde

give Presten 4 Skilling, udi Jordeferd skal givis Presten

for hver Bonde eller Hustru, naar de jordis, eu Mark,

men for Tjenstefolk og Bom skal intet givis.

De som behove Prestens Tjeniste (de som ere langt

fra hans Vaaning boendis, og farligt er at reise), skulle

komme hannem til Hjelp med god Fordringskab til Lands

eller Vands, at han kan fremkomme, efter som Landsens

Leilighed er. — Skal og hver Sogneprest beholde sin

Prestegaard med al sin Rettighed og rette Tilliggelse,

som der af Arilds tid tilliggit haver, og hvis der med Uret

frakommit er, uden Dom og Ret, det skal komme dertil

igjcn med Rette. — — — Alle Inventaria, som bor at

vere hos Prestegaarde, de skulle dertil blive, og ikke for

Pendinge eller anden Vare forvcxlis, naar Forandring

skeer. — Der skulle og skikkis to Kirkeverger udi

hvert Sogen, som skulle raade for Kirkens Reute, og den

anvende Kirken til beste, og dermed bygge og forbedre

Kirken, dog dersom Kirkens Rente ikke kan tilstrekke,

da skulle alle Sognemendene opbygge Sognekirken, og

Kirkegaardsmuren, og det fuldkomme inden Aar og Dag,

naar dennem er tilsagt, hvis Stykke eller Tilfang som

enhver skal fore der til, hvis da ikke i Tide fremkommer,

den tiltalis og bode derfor, og endda fremfore enhver

hvad hannem er forlagt. — Ingen maa opbryde Kirkens

Gulf, enten udi Kjobstederne eller paa Landsbyen til

nogeu Begravelse, forend Kirkevergerne er derom tilspurt,

og deanem givis hvad Kirken skal have derfor til Byg-
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ningshjelp af den Dodes Arvinger, eller faar Visning og

2. Juli. Loven derfor, hvilkit Rirkevergerne siden skal fore til

got Regenskab.

Efter Guds Forordning og hellige Mcnniskers Skik

skal og vere hdiligen forbddet, at ingen skal udi Kirken

eller paa Kirkegaardea utilborligen tiltale, true eller slae

hverandre, eller af Drukkenskab slide sig, eller nogit

audit saadant, hvilket ikke sommer udi den Sted Guds-

tjenisle skal skee, de saadant gjore skulle straffis som

tilborligt er, derfor er og vor Vilie og Befaling, at

Kirkefred og Kirkegaardsfred skulle forfolgis og straffis

ligesom Tingfred. De som ikke holde "helligt alle Sdu-

dage og andre hoitidelige Dage, som ere berammede og

budene udi vor Ordinants, og findis derimod at gjore,.

enten med Egt eller Arbede, da skal hver straffis ligesom

for llellebrdde efter Longen, som er tre Mark. — — —
O/w Kirkernis og Prestcbolens Jorder og Jnventario.

— Der bor at findis hos Domkirken , og paa kongelige

Majestats Huse og Gaarde, visse og klare Registere, hvad

enhver Kirke haver for Jorder, og Landskyld deraf aar-

ligen at opbere, disligest ogsaa hvad til Prestens Under-

holdning af gammilt forordn il er, paa det at naar der

kommer Trctte paa, hvilket Kirkens eller Prestens er

med Rette , man da kan have disse Registers Boger ved

Ilaanden, at give Enhver deraf rigtig beskrevit hvorledis

derom findis indtegnit, thi Jordtrette horer ind for Laug-

retten. — Saa sees og for gafnligt, at hver Kirke haver

sin Bog, som kallis en Kirkestol, udi hvilken kan klar-

ligen antegnis Kirkens Jorder eller aarlig Opbdrsel. Item

hindis Ornamenta, og Kirkeverger, som hvert. Aar haver

saadant at opbere og fore til Regenskab, saa og den

Lignelse som hvert Aar skeer, med Indtegt og Udgift,

at Kirkens Forsvar og Ofrighed raaa vide, hvor Kirken

skal soge eller kreve sine Pendinge eller Gods, dog saa-

dant ogsaa siden sogis for Laugretteu, efter den Bcvis-

oing, som af forskrefne Register og Boger blive udskrefne,

og derefter beseiglede. — Ligesaa skal og vere om Kir-
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kens Inventario, paa det saadant Svig og Underfundighed, 1607.

som tilforn formeldt er, ikke ske skal: saa at af voris 2. Juli.

Lensmend og Superintendent alle Kirkens Inventaria flite-

ligen randsagis, og udi visse Boger opskrivis, og enhver

under alvorlig Straf, al gjore og bekomme nvad ret er,

uforsomraeligen tilholdis.

Predikere og Sogneprester de skulle ingen Kjobmand-

skab bruge, uden med hvis hjemme hos dem self aflis,

og hvis denncm udi aarlig Rente tilfalder, meget mindre

skulle de holde Olsal, Krug eller Drankerhus, og altid

skulle de gaa udi rette Prestekleder , som kan somme en

Guds Ords Tjenere, og det samme ville vi have sagt

ogsaa om Superintendenter og Predikere udi Kjobstederue,

og alle som tjene baade Kirkerne og Skolerne, med deris

Hustruer, Born og Folk.

Ingen skal tage sig nogen Lands-Sogen til, uden han

bliver louglige kallit dertil , vi ville og, at hvilke Sogne

af Arilds tid haver liggit til Caunikedomme, skulle der

til blive, med deris Friheder.

Naar Lands-Presterne doer, da skal deris efterleven-

dis Enker udi Sognit med sine Bom opholdis it heelt

Aar 1 efter Prestens Dod, fra den Aarsdag paa hvilken

han dode og til Aarsdagen igjen dernest efter, ,at hun

dis imellem bekvemmeligen kunde blive forseet; dette

Aar, som er hindis annus gratiæ, maa hun opbere al

Renten, inden og uden Kirken, visse og uvisse, lonne

og kostholde sig en Capellan, — hvad heller hendis

salige Maud hafde en Medtjenere, eller Superintendenten

hende med en Capellan behjelpcndis vorder — efter

Provistens og tvende neste boendis Sognepresters Sigelse,

uberegnit hvis han udi sin Lifstid af Renten self for-

tjent hafde, thi hvis med Arbede og Umage fortjenis

regnis ikke for Benaading, men dersom nogen dis imel-

lem bliver lougligen kaidit til samme Sogen, Sogneprest

at vere, da skal han ikke dismindre tjene deu Danne-

•) Anordn. 3. Mai 1650.

/. B il
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1607. kvinde for en Capelian indtil Aarsdagen, hun tager dis

2. Juli. imellem Renten og han lader sig (som forberort er) noie
v--
^^""med hvis Provistcn og tvende hederlige Prestmend den-

nem uden Vild og Venskab imellem sigcndis vorder; der-

som han er gift og derfor gafnligst kunde holde sin egen

Kost, skal hannem indrdmmis en Sluve og anden Plats

efter Lciligheden
,

og hun giver hannem nogit vist for

Kost og Lon , indlil hindis Aar er omgangen, eftersom

Dannemend sjunis ligeligst og rettist at vere; naar det Aar

er ude, skal hun vige af Prestegaarden, om Sognepresten

vil (vere) strenge. Dersom det sjunis den efler kommer

nogit svart eller besvcrligt at vere, saa tenke sig det at !

• æ '

faa igjen udi sin Efterleverske, alt hvis hannem her udi
j

affalder.

Om Capellaners Kald. — Saa lenge som en Sogne- 1

prest self er ung og karsk, skal eller maa han ei med

god Samvittighed skjude Arbedit af sig, og paa en anden

fattig Mand, hvilken han kan give en ringe Ting for al

Tjenesten og Umagen
,

og han self lever udi Orkelos-
j

hed og Vellyst, og optager dog al Renten, thi dersom

de ville paa skjude, at dcris Cjcld er saa vidt begrebit
j

eller deris Annexer ere saa. mange, at de ikke ene kan
j

det bestyre, da ville vi give vor Befaling, at hvad som

er formegit for en, skal skiftis imellem tvende, saa at

, de hver kunde have en skikkelig Underholding, og Sogne-

fol kit ikke mister deris Saligheds Undervisning og Sjele-

sorg. — Saa skal ikke heller tilstedis, at de Sogneprester

som have Capelianer skulle beholde Capellanen hos sig

om nogen Sondag eller hellige Dage, og udi saa Maade

forsomme de annexerede * Kirkers Undervisning, hvo det

befindis uden drabelige Aarsage at gjore , straffis derfor

som ved bor. — Ikke heller maa nogen Prest

tilstedis, at kalde sin egen Son til Capellan, heller nogen

fremmede, som han agter at give sin Dalter, og udi saa

maade fradrage Sognemendene fra deris rette Kalds-

Frihed; men naar han vorder saa gammel og skrøbelig
j

(hvilkit en Part hertil svigagteligen have forvend), at
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han ikke kan forestaa sit Kald saa retteligen som han 1607.

skulde og vilde, da skal han give Superintendenten saa- 2. Juli.

dant tilkjende og begjere af hannem en Medtjenere

Guds Ord, saa skal han komme hannem med en from

Person tilhjelp, thi ingen maa enten holde eller sette

Capcllan udi dens Sogne , uden de ere tilforn af Super-

intendenten cxaminerede og overhort, og han kjender

dennem der gode og duelige fore. Hvilken da Super-

intendenten fornemmer og forhaaber at vere dertil be-

kvemme, den skal han skikke til samme gamle Prest-

mand, at han giver haunem Capellans Kaldsbrev, Ijuden-

dis ogsaa om hvad han skal aarligen have til Lon, og

at han vil beholde hannem hos sig, saa lenge han skikker

sig erlige og vel, og indtil han bliver med andre bedre

Vilkaar forsjunit, saa at hverken vi eller Superintenden-

ten skal med forskrefne Capellan ydermere besvergis

etc.
,
og andit mere , som udi en Capelians Kaldsbref

bor at indforis. — Dette Kaldsbref skal samme Person

fore til Superintendenten
,

og lade sig af hannem exa-

minere og ordinere, som det sig bor, hans Kost og

Tering udi saadanne Erinde bor den gamle Prest at betale.

— — Ikke skal heller tilstedis Sognepresterne at for-

skjude nogen Capellan af sin Tjeneste, som begjerer der

udi at blive, uden han tilforn faar hannem overbevist

nogen saa stor Brost, at hannem uden Forargelse ikke

kan tilstedis at blive, og louglige Dom imellem deuuem

bliver given, indeholdendis billig Aarsage til saadan

Skilsmisse; dersom og nogen Capellan uden skjellig Aar-

sage, letferdeligen , Provisten og Superintendenten uvit-

terligt, overgiver sit Kald, da er Superintendenten ikke

pligtig til at hjelpe hannem ind paa nogen anden Sted,

om han endskjont haver baade Prestens og Sogncmende-

nis gode Vidnisbyrd. — Det maa ikke heller vere, at

Superintendenten skulle tilskikke nogen fattig Mand, eller

indtrenge hannem nogen Capellan paa (uden han den

self haver for sin Skrøbelighed begjerit), uden det vor

for Bispen beklagit og bevist, at Sognepresten forsommede

11*
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1607. sit Sognefolk, og ikke kunde gjore dennem den Tjeniste

2. Juli. som hannem burde, og Bispen hafde hanncm tilforn

— herom paamint, at han skulle skatte Tjenesten ret for-

sorgit, enten ved sig self eller ved en Capellan, og han

det ikke haver vil I i t gjore, thi da bor haunem enten at

holde en Dannemand til Capellan, eller og miste Gjeldit.

— Men ellers bor det at vere hannem frit fore, at kalde

sig til Medhjelpere deu han self sjunis han helst ville

have udi daglig Omgengelse og ved sit Bord, dog for-

uden al Slegtelags eller forventendis Svogerskafs Under-

fundighed, thi dersom mnn nodde nogen Sogneprest til

at annamme nogen Capellan , da kunde baade Sogne-

presten fortryde derpaa og leve saa hen udi Ilad og

Avind, og Capellaneu kunde blive traatsig og hofferdig,

og foragte den gamle, pralendis derpaa, at han var til

hannem skikkit af Bispen. Det er ogsaa paa begge Sider

tilborligt og christcligt, baade at Sognepresten holder

sin Capellan , ikke som en Tjenistedreng eller som en

Plpgkarl , men som en Guds Tjenere og Medbroder udi

Guds Ord , at ære og forfremme, og derfor at forskaffe

hannem uden Knur, Skendsord og anden Ulempe en nod-

torflig og lidelig Underholdning, med Mad, Ol, Stuve,

Seng, Varme, Ljus, Klædets et og andit, saa og god

Fordringskab, naar han paa Sogneprestens og sit Kmbits

Vegne til Lands eller Vands skal forreise. — Dernest

ogsaa at Capellanen sig ogsaa imod Sognepresten, som

mod sin Fader og Husbonde, tilborligep med al Lydig-

hed, Ydmyghed og Flitighed, Tugtighed-og Troskab for-

holder, foruden al Modvillighed imod Sognepresten, hans

Hustru eller Folk, hvor anderledis bliver befundet hos

nogen Sogneprest og Capellan, skulle de derom paa-

mindis, settis tilrette og strafGs efter Sagsens Leilighed.

— Capellanen maa ikke gifte sig ind udi Sogneprestens

Hus, sin Pastor og Madfader uafvidendis , thi saadant

ville give allerforste Besvering og ond Forligelse.
#

10. Flvorledis de Forherdcde skulle bandsettis. — —
11. Hvorledis man skal bestige de Vanfbré og Fattige.

s - *
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12, Hvorledis Presten skal vere hos dennem, som for 1607.

deris Misgjerninger skulle aflivis. — — — 2- Juli.

13. Hvorledis man skal jorde Lig. — — — Alle

Christne skulle begravis udi Kirkegaard eller Kirke, dog

med Kirkens Formends Loug eller Vidskab. — Og skal Lig

med allcrfdrsle Leilighcd foris til Gravested, og i det

allerseniste inden femte Dag. — IKke maa heller nogen

begravis uden Kirkegaarden , som i Kirkegaard bor at

ligge, med mindre end det skeer af Nod og Trang. —
Om rogen haver Lig at fore fra sig, og ei haver hjemme

Hjelp dertil, da skal han tilkalde sine Naboer, saa mange

som han behover, de skulle vere pligtige til at komme

hannem til Hjelp eller bode derlore. — Haver og nogen

Lig og kan det ei borlfore for So, Ufore eller Fjeld, da

skal hau ei lade Liget ligge paa Jorden, men fore det i

et Hus og opselte det, indtil saa lenge Fore bliver. —
End om Lig lindis at ligge udi Skov, Mark eller Vand,

da skal den som nest boer, naar det bliver hannem til-

kendegivet ,
bevogte det og flytte det til den neste lig-

gendis Kirkegaard , og kre.ve Hjelp af Naboer som for

benefnt er; hver den som findis uvillig skal straffis dur-

fore og bode imod Ofrigheden.

III. Om Borneskoler. — —
IV. Om Hospitaler og de Fattige. —

-
—

V. Om Superintendenterne og Provister deris Med-

hjelpere. - Superintendenter, som skulle holde denne

Reformats udi Kirken ved Magt, skulle — — have til

Medhjelpere en Provist udi hvert Hernt. — Og efterdi

Superintendenterne, som skulle vere de rette Hisper og

Erkebispcr udi Kirkerne, kaidis nu ikke til nogen Orke-

loshed, som saadanne pleie at vere, men til stort Arbede,

hvilkit vi af Guds Naade vel kjende kunde, at de paa

Latine skulle tractere og lere andre den hellige Skrift,

predike Guds Ord for Folkit, ikke aleniste hjemme i

Byen, der som de boe, men ogsaa over den hele Stift,

hvor som helst de komme, de skulle holde vore Under-

saatte til at vere fredsommelig og lydagtig, med den
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1607. Undervisning de skulle udi deris Prediken gjdre om
2. Juli. Herskab og Lydighed som man dem er pligtig, de skulle

legge Vind paa, at Predikerne maa alle retsindelig og

endregtelig lere Christi hellige Evangelium og andit der

bor at folge med, og at Sogneprester med deris Hussinde

maa fore et hovisk Lefnit. — — Superintendenterne

skulle og tage alle de Sager til sig, som Samvitlighederne

ere anrorendis, om hvilke man sporger Raad af Guds

Ord, naar eolen vi , eller nogle af voris skrive dem til,

eller og nogit saadant bliver dem ellers forelagt udi

Stiftit, saa skulle de paa det allerflitigste de kunde af

Skriften svare der til, af den Naade dem er given, be-

sporge sig med nogle de andre Superintendenter, eller,

nogle af de forstandigste Predikere, at de kunde svare

det vist og fast er: De skulle ikke holde sig til at

domme udi nogle verdslige Sager , uden de kaidis af os,

eller bliver beden af vort Raad eller Lensmand til Saa-

dant, som ikke kan vere imod deris Ed og Embede, eller

om der er nogen skammelig Last overljust vilterligt,

eller og man frygter for nogen Forargelse iblant Almuen,

da maa de befri Samvittighederne af Guds Ord, i disse

saavel som andre Sager, og efter Ordsens Lydelse give

gode, bestandige Raad. De skulle og besoge Rorneskolerne,

naar de fare om i Kjobstederne , hvor de kommer, og

skulle have flitig Tilsjun til alle Skoler, og vide hvorledis

der leris, baade paa Troens Vegne og udi andre bog-

lige Konster; han skal sette der Skolemester til, hvilke

han self med Sognepresten og de beste i Raadet haver

ovcrhort, men Skolemester skal self forsorge sig Horer,

som under hannem skulle tjene udi Skolen, og tage den

som Sognepresten kjender der god fore. — Og skal

Superintendenten med vor Lensmand legge Vind paa at

alting maa gaa ret til, ikke skulle de heller forsomme

at udsporge, hvorledis de Fattige forsdrgis. Naar Super-

intendenterne drager i Visitats, da skulle vore Lensmend

forskaffe dem notlorftig Fordringskab.

Og efterdi de kallis da til saadan stor Arbede og
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Kirkens Forsorring, og vi ei ville, at de skulle nogit 1607.

enten lidit eller megit eske for deris Tjeneste, men at 2. Juli.

skulle tjene hver Mand forgevis udi saadan deris Befaling,

undertagit det de hos Landspresterne forlære med deris

Folk og fire Heste, og udi Kjobstederne hos Kirkever-

gerne, naar de ere udi Visitats engang om Aarit, eller

naar nogen af dem, for nogen nodtorftig Sag skyld, nogen

Tid eskis af nogen Kirke, eller han haver dog Behof at

krdis did hen, da lover vi (som vi for Gud bekjende det

pligtig at vere), at vi dem skulle beskerme med vore

Embitsmend og Lensmend. Og som vi vel vide hvad det

er Christus siger: «En Arbedere er sin Lon verd»

da ville vi, at alt hvis Rente og Besolding vore kjere

Forfedre fremfarne Konninger udi Danmark og Norge

have beskikkit til Superintendenternis Underholding udi

vort Rige Norge, vere sig Jordegods, Pendinge eller an-

dit, som de nu have. skulle de og deris efterkommere

Superintendenter, hver udi sin Stift have, njude, bruge

og beholde til evig Tid , efter de Breve og Fundatser

derpaa gjort er, og dersom vi deraf nogit bortskiftendis

vorder, da ville vi igjen udi steden vederlegge dem lige

saa got og velbeleiligt Gods, baade udi Egendom og

Rente, saa de derfore skal skee Fylliste og Skjel i alle

Maade. — For Superintendenterne og deris Folk ville vi

self lade bygge hvad som dennem Behof gjoris, uden der-

som Kaniker og Rlosferrnend bygge for dem, der som

de boe, og læse for samme Kaniker og Klostermend den

hellige Skrift. — Dersom da Superintendenten bliver be-

funden at staa ikke sit Embede saa ret troligen fore, som

det sig burde, men lader sig forkrenke, enten af Sogne-

presterne med Gaver, eller og nogen anden Forsommelse

han tager derfore, at han jo ikke er aarvaagen til at

gjore det hanuem er befalit, eller og (det Gud forbjude)

han fulde udi nogen obeubarlig syndig Last eller Ketteri,

da skal man klage hannem for. Konningen , saa skal han

stedis til Ords i to eller tre andre Superintendenters

Nerverelse — — - men dersom han ikke raader Bod
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1607. paa den Brost eller Last, der han kan rette sig udi, da

2. Juli. skal han sellis ud af sit Embede.

Superintendenterne skulle hjemme, der som de boeY

udlegge den hellige Skrift og stundum predike, men

aleniste e;:sinde om Aarit besoge Kirkerne., hver udi sit

Slift, udi leilig Tid, uden der begiver sig nogen besyn-

derlig Ndttorftighed , at de tider haver Behof at fare

nogen sted
,
og da skal man overhore dem som man

vantroer udi sin Lerdom
, og styrke de retskafne, og af

Guds Ord rette hvad der kan vere Folk imellem om
nogen vrang Lerdom, der skal og Superintendenten med

vor Lensmand flitelige besporge sig, hvorledis Predikerne

og Skolerne boldis
,

ogsaa hvorledis det gaar med Hos-

pitalerne og fattige Folkis Riste, og vere derom at der

intet fattis udi.

Naar der udi nogen Stift fattis nogen Superiuten-

dens, da skulle residerendis Kaniker hos Domkirken kalde

til sig de neste oraboendis Provister (thi for Landsens

Lei lighed og Veiens Vanskelighed er ikke vel mueligt at

alle Provister kunde saa snart tilsammen komme), og med

dem beraadsla, om de have ved Hånden nogen from,

lerd og forfarne xMand, som til saadan Bestilling sjunis

bekvem at vere, den samme maa de forskrive til os,

underdanigste bedendis, at ban maatte dertil blive stad-

festit, om han lindis dertil skikkelig udi Lerdom og Lef-

nit. Dersom Kongen da annammer hannem , da skal

han sverge Konningen saadanne en Ed.

Superintendenternis Eed 1
.

«Kjeriste naadige Herre, jeg N. udvalde Superinten-

dent til N. Slift, lover Eders kongelige Majestat sand

Troskab, at jeg, det yderste mig mueligt er, vil forfremme

det Eders kongelige Majestat og Rigit kan vere til Ere,

Gafn, Fred, Rolighed og Lydighed, og andit som jeg

for Gud pligtig er Eders kongelige Majestat, og vil vere

') Eedsformularen er næsten ordret taget efter den danske

Ordinants af 1537.
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imod alt det, som dette kan forhindre; deroest lover 1607.

jeg, at deo Stund jeg er udi dette Embede, da vil jeg 2. Juli.

forhandle den hellige Skrift retsindelig, efter den Gave

som (iud haver givit mig
,

retskaffeulig tractere Evange-

lium og Sakramenterne, ligesom Christus dem self haver

indskihket; jeg vil tage mig vare for menniskelig Menin-

ger og blive hart ved vor christelige Troes Artikle. Jeg

vil og med stor Flid skaffet saa, og paaminde Sogne-

presteiue til Kirkerne, de mig befalis, at de ogsaa skulle

staa deris Embede vel fore. baade med' Lerdom og Sa-

kramentemis Uddelelse, at de ogsaa trol igen skulle !ere

Bornelerdommeu fra sig, og derom forhore sine Sogne-

folk, baade udi Skriftermaal og anderledis, hvad de der

forbedrer sig; jeg vil og vere om Borneskolcrne, at de »

skulle blive yed Magt, og saa vide fattige Folkis Beste,

og hjelpe den menige Loug og Landsskik at holdis ved

Magt, og hvad andit en Superintendent tilhor, efter

Eders kongelige Majestatis skrefne Ordinantsis Indhold,

og jeg.ei vil med Gunst eller Gave, eller nogen anden

Vild, lade mig krenke, imod det mit Embede tilhor, men

dersom jeg af menniskelig Skrobeliglied, Vanvittighed eller

i andre maade nogit her af forsommendis vorder, da

forlade mig det Gud Fader af siu Mildhed, for sin Sons

Jesu Christi Skyld, men med Villie og Vidskaf, (ud af)

berad Mod, vil jeg intet gjore imod det jeg nu lover

Eders kongelige Majestat, saa sandelig hjelpe mig Gud,

ved dette hellige Evaugelium.» Og med det samme han

saa siger, da skal han tage paa det Ny Testamente.

Naar han saa er annammit til Stiftit, og haver

gjort sin Eed, da skal han obenbare indvies af vor
'

Superintendent her udi vor Rjobsted Kjobenhafn , udi

Provistens og fem eller sex Presters Nerverelse, om en

Sondag eller en anden hellig Dag ret for Alterit, forend

Prediken begyndis, med efterfolgendis Ceremonier :

— Naar han saa er annammit, haver gjort sin Eed

og er indviet, da ville vi med vort Bref og Befaling til

Yor Lensmand og Befalingsmand over Stiftit gjore haunem

i
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1607. myndig udi Stiftit, og befale alle Sognepresterne, at de

2. Juli. skulle ansee hannem derfore, og Ij ude hannem i de

Erinde, sora en Superintendent befalit er, og skal han

saa under sig have alle Provister, Sogneprester, Predikere,

saa at de skulle Ij ude Superiutendenien, uden de og faa

(det Gud forbjude) nogen merkelig Last med han nem,

at de ville klage hannem for Honningen, eller for pogen

vrang Lerdom han forer, eller for nogen Forsommelse

udi sit Embede, hvor haus Brost er saa stor, at han

enten ikke kan eller vil raade Bod paa, thi her skal

hverken Presterne eller de andre Superintendenter tie

med hannem, om de saadånt vide, ogsaa skulle Lens-

mendene der sammesteds give os saadant tilkjende, hvor

.de formerke saadant Rygte i Stiftit paa nogen Superinten-

dent, men at enten vore Lensmend eller nogle andre

skulle before dem for os eller andre, naar de ikke ere

obenbare berygtede, da ville vi dem ikke tilstede, men

heller befale vi, at de dem skulle forsvare og beskerme

om Behof gjoris. — Naar han saa haver givit sig til

Domkirken og annammit Sliftit efter vor Ordinautsis

Ljudelse, da skal samme Superintendent som udvellis

bruge og beholde den Rente og Residents, som hau hafde

tilforn, it halft Aar der nest efter i det mindste, dog

ikke flytte forend om Paasken, eller St Michelsdngs tide,

og den Afdodis Superintendents Duslru skal blive ogsaa

lenge boendis paa Superintendentens Residents, og skal

hun til sin og den dodis Superintendentis Borns Beste

beholde Halvdelen af det tilkommendis Aars Rente, som

Superintendenten lilkommer. — — —

1608. AltMngs - Vedtægt om Penges Værdie i for-

30. Juli. skjellige Ydelser. 30. Juni 1608. Samlinger
v~*^_- ^ Althings-Vedtægter og Domme i A. Magn. Nr. 196. 4. fol.

147; Nr. 249. 4; M. Stephens. Samlinger Nr. 35 ji'r. hans

Dissertation S. 165.

Anno Ib08 {>ann sioasla dag Junii dæmt og sam{)ykt

å almennilegu Oxarår Jn'ngi af logmonnum Gi'sla f>6roarsyni
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og Jéni Signrfcssyui, mel allri logréttu, afc fullur dalur 1608.

skyldi rélt goldinn i vi aura i allan sakeyri, en v aurum 30. Juni.

i fn'tt gjald, sem er tiundir, landskyld og allar skuldir,
' y*~p^

en i kdngs skalt leysist vm ålnura vabmåls, og ekki

meira ef vacmål fæst ei.

Reskript til Herluf Daa, Befalingsmand i 1609.

Island, at ansætte en Sysselmand paa Vest- 25^Feb^

mannfierne. Haderslevhus 25. Februar 1609.
— Norske Tegn. III, 325 b; M. Ket. II, 246.

Christian den fjerde <fcc. V, G. tilf. Vid, at efter-

som vi naadigst komme udi Forfaring, hvorledis der paa

vort Land Yespenoe ikke skal vere nogen Sysselmand,

som udi de Sager, som der paa Landet kunde forfalde, kan

decernere og domme, og for den Sag haver veret brugeligt,

at en af Sysselmendene paa vort Land Island aarligen til be-

stemte Tider haver verit paalagt at begive sjg did ud

til Oen , at scntentiere og ordele udi de tvistige Sager

der samesteds kunde forefalde, hanncm ikke til ringe Skade

og slor Forsommelse udi sin egen Bestilling, som under-

tiden paa en tre eller fire Ugers Tid formedelst Veder og

Vind ikke kan komme til Meenlandet igjen. — Da paa

det sligt kan forkomes og med al tingest maa gaa christe-

ligen og tilborligen til, bede vi dig og ville, at du

med forderligste Leilighed for dig beskeder nogle af de

forstandigste og frommeste Mend, der paa Oen er at

flnde, og siden en af dennom, hvilken den Bestilling med

storste Frugt kan betjene og forestaae, til en Sysselmand

forordner og deputerer, tagendis Eed af hannem, som

brugeligt og sedvanligt er. Dermed skeer vor Vilge.

Befalendis dig Gud. Skrevet paa vort Slot Haderslevhus,

d. 25. Februarii Anno 1609.
I /* ' i* j ^ f _

'
. . f *

* M •

Forordning ang. Forbud mod at opgrave og 25. Febr.

mishandle Dode, samt at forhaane Langmanden.

Haderslevhus d. 25. Febr. 1609. — Original i
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1609. Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være publi-

25. Febr. ceret paa Atthinget 30. Juni 1609; Norske Reg. 3,. 330b; M.Ket.

—— il, 248; Finn. Joh. Hist. Eccl. Is]. 111, 57.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., eftersom vi komme

, udi Forfaring, hvorledis sig stor Uskikkelighed der paa

vort Laud Island tit os ofte skulle tildrage, idet eu part

lelferdige Folk sig skulle underslaa, af daarlige og ganske

utilbørlig Aarsager tilbevegt, de dode Menniskes begravede

Legemer [eblandt hvilke nogle paa en half Aars tide, eu

part vel og paa over Aar og Daug haver ligget udi Jor-

den] 1
af Gravene at udtage og derisllovit at afhugge og

forbreude, eller og paa anden Maade forkomme. Da paa

det saadau ugudelig Bedrift her efter maa blive afckaffit,

ville vi hermed streugeligeu og alvorligeu alle og hver

serdel is have forbudet seg uti saadan kttferdigc ugudelige

Gjeruinger at lade findes, saa fremt de ikke derfor af

voris Lensmend der paa Landet, den som nu er eller her

efter konimendis vorder, ville straffis som de der denne

voris udgangen Mandat ikke haver villet agte eller anse.

Eftersom vi og udi lige maade formerke, at en part

modtvillige Folk der paa Landet dennom skulle tilfordriste

med utilbørlige og Skends-Ord at overfalde og tiltale vore

Laugmend, naar de paa deri s tilbetrode Bestillings vegne

der paa Landet omreise og sidde Ret. Da paa det at

saadan Uskikkelighed i tide mue blive forkommit, og be-

meldte Laugmand for slig Uret tilborligcu kuude blive

handtlievit og forsvaret: ville vi hermed alle og hver

alvorligeu have paaniint, at de sig herefter aldelis skulle

entholde bemeldte Laugmand med utilborlige Ord eller

Gjcrniug i nogeu Maade at uforrette. — Saafremt nogen

befindes herimod at gjore, de da ikke derfore efter Lou-

gen ville til tal is, forfolgis og straffis som det sig bor.

Herefter sig hver og en kan have at rette og for Skade

at tage vare. Ladendis det ingeulunde. Givet paa vort

Slot lladerslefhus den 25. Februarii. Anno 1609.

*) Det indklamrede findes kun i Originalen, ikke i Registranten.
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Privilegium for Kjobenhavn, Malmo og Hel- 1614.

singor til fortsat Enehandel paa Island i 11 Aar. 2f^i^
Kjobenhavn 28. April 1614. — Norske Reg. 3, 443;

M. Ket. II, 252.

Vi Christian den Fjerde <S:c. G. A.V., at eftersom vi naa-

digst havde bevilget nogle vore Undersaatte udi disse trende »

Kjobsteder: Kjobenhavn, Malmo og Helsingør, at maatte

beseigle vort Land Island udi fjorten 1 Aar, indtil nær-

værende Aar 1614, og der sammesteds alene den Handel

og Nering bruge, som fremmede og udlendiske tilforn

naadigst var bevilget og forlovit, paa det de des bedre .

udi (kris Nering, Bjering og Kjobmandskab kunde tiltage,

og efterdi fornefute Aaringer, som dennom var benaadet

samme Land at beseigle, nu ere forlobne, og adskillige

Rlagemaal over nogle fornefnte Kjobmend er indlagt,

som en Part (Havne) der under Landet hidindtil haver

f
beseiglet, da have vi dog af vor synderlig Gunst og Naade

undt, bevilget og tilladt, og nu med dette vort aabne

Brev unde, bevilge og tillade, at vore Undersaalte udi

fornefnte tre Kjobsteder : ftjobeuhavn,'.Malmo og Helsingor,

endnu fremdeles her efter muc besegle forsk refne vort

Land Island, og den Handel og Nering alene bruge, og

for andre vore Steders Indbyggere her udi Riget njude og

have, med slige Conditiones og Vilkaar, som her efter

folger: .

Forst skulle fornefnte Borgere vere forpligt at for-

sorge fornefnte Island med gode, uforfalskede og ufor-

dærvede Kjobraands Vare, besynderligen Meel, 01, Malt,

Vin, Mjod, Brendvin, Klede, Lcrrit, Kobber, Rjelle,

brugeligt Jern , Tommer til Kirker, Huse, Baade, Aarer

og andet, som dennom kan vere fornoden, saa at Almuen

kan for billigt og Christeligt Verd bekomme hvad hver

behover; dersom det ikke skeer, da skulle de Borgere,

hos hvilken slig Forseelse findes, stande os derfore til

') saal. N. R.
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1614. Rette. — Dernest skulle de ikke fore andre Vare til for-

28. April, nefnte Island, end gode Kjobmands-Vare, og hvad som

ikke duer lade blive fra Landet. Ei heller skulle de deris

Vare efter deris Villie mue ophoie, efter som Islenderne

beklager tilforn er skeet: medens dennom selge eftersom

gammelt haver verit, efter Landsens gammel Viis, Brug

og Vane. — Desligeste skulle de ikke bruge anden Alne,

Maal eller Vegt, end ret Islands Alne og Vegt udi al

Kjob og Sal. Rommer nogen Misforstand imellem nogen

Kjobmend og Islenderne, enten han (er) geistlig eller

verdslig, om Alne, Vegt eller andet, som Kjobmandskab

vedkommer, da skal Kjobmanden forpligt vere at levere

sin Vegt eller Alne, eller hvad sligt vere kan, som udi

; saa Maade omtrettis, til Laugmanden og til Laugrettis-

mendene alene, om Laugmanden ikke er tilstede. De

skulle den besee, og enten de kjender den ret eller uret

at vere, da skal baade Kjobmanden eller hans Vederpart

dermed dennom lade noie og rette dennom der efter. —
Ydermere, dersom nogen Kjobmand haver der paa Landet

nogen til at tale, enten for Gjeld eller noget andet, da

skal de tale dennom til« for Laugmanden og Laugretlit,

og lade Dom gange ordenlig emellom dennom efler Lo-

ven, og skulle de ikke tage eller true dennom til Rette

udi nogen Maade. Vi ville ogsaa lade det saaledis for-

ordinere, at Kjobmendene uden lang og ubillig Ophold

med deris Sager hos Dommerne der paa Landet ikke skal

vorde opholdne, efterdi deris Leilighed ikke er nogen

lang Proces uden deris Skade der paa Landet at udfore,

v — Fremdelis skal fornefule Kjobmend holde voris Lens-

mand, som Landet paa vore Vegne haver i Befaling, udi

Agt, Respekt og Ære udi alle Sager der paa Landet

forefalde kan, og udi Bud og Forbud vere hannom horige

udi de Sager som os alene vedkommer, og voris og Land-

sens Gavn er anrorendis, saavel som og forholde dennom

venligen og sagtmodeligen imod Landsens Indbyggere,

Geistlige og Verdslige, saa at ingen med Billighed kan

have sig over dennom at beklage. — Vi ville hermed
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alvorligen forbudet have, at aldelis iutet mere fremmed 1614.

eller ucllendiske 01, end 4 Lester til hver Havn aarligen 28. April,

did til Landet af fornefnte Kjobmend maa foris, men alene
'~ v^w-

Danst-01, Meel, Malt og andre slig danske Vare, og skulle

fornefnte Kjobmend synderligt godt, velbrogget og vel-

smagendis 01, foruden det gemene 01 de did fore, som

saa vel brogget og forvaret er, at det Vinteren over ufor-

dervet kan ligge, saa at fornemme og rige Folk der paa

Landet, som formaaer sligt 01 at kjobe og betale, ikke

noget skulle kunde i de Maade fattis. — Ikke heller skal

det vere forne de danske Kjobmend udi de tre forne Kjob-

steder foiiovit, deris Kjobsvenne udi Hobetal der paa

Landit at lade blive om Vinteren, som Indbyggerne med

deris Vare kunde besoge, og li! Drik eller unottig Udgift

foraarsage. Men alene skal vere dennom frit fore, at

lade der blive udi Vinterleie en. eller to Tjenere i det

hoieste ved hver Hafn, deris Erinder at udrette, og nogit

ringe r»ods at forhandle, saa at deris Vinterleier er Land-

sens Indbyggere til Gavn og Forbedring, og ikke udi

nogen Maade til Skade.

Og endog forM vore Kjobmend ere foraarsagede,

nogit fremmede Rjobmandsgods og Vare aarligen, som er

Lerrit, Klede og anden Kramvare, til Landsens Behov

udenlands at kjobe og sig tilforhandle, som her udi

Riget ikke er at bekomme, saa skulle de sligt betimeligen

indkjobc og siden det herfra af Riget didhen udi Island at

ind fore. — Item skal det vere deris egne Skibe, som de

skulle besoge Island med, eller dersom en part Kjobmend

deris Leilighed ikke saa er, at de selv have Skibe, da

skulle de vere forpligt, de Skibe, som de did til Island

ville forskikke, af Rigens Undersaalle og Indbyggere, og

ikke af fremmede eller udlendiske at fragte, paa det at

Handelen ikke skulle komme fremmede til Gafn og Bade,

som vore egne Undersaatter kunde have Fordeel og Nytte

af; men efterdi den islandske Vare ikke altsammen her

udi Riget kan slidis eller forhandlis, da skal det vere

dennom forlovit og tilladt, den med deris Skibe fra Island
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1614. udenlands at fore og paa fremmede Steder at forhandle

. April, og selge, hvor de best kunde.

Og efterdi vi forfarer, at 21 Hafner paa for"
8 vort

Land Island ere, som behovis aarligen at beseiglis, da have

vi naadigst samtokt, at vore Undersaatte udi for
1" vor

Kjobstad Kjobenhavn mue og skulle have disse 11 Havner:

Den 1) Grindvig
; 2) Kiblevig

; 3) Hafnefjord
; 4) Dyrefjord

;

5) Isefjord; 6) Hopshus; 7) Reved
; 8) Grundefjord;

9) Holmen; 10) Stekkelsholm
; 11) Bergefjord. — De udaf

Malmo skulle beseigle disse efterskrefne to Hafner: Pa-

trisfjord og Vapnefjord. — De udaf Ilelsingor mue beseigle

disse efterskrefne 8 Hafner : den 1) Stapen
; 2) Buder

; 3) Kom-

mervog; 4) Spakonefellds-Hofde; 5) Akkeroen; 6) Roder-

fjord; 7) Orebakk; 8) Husevig. — Dersom befindis flere

Hafner end som disse 21 Hafner, som nu ere forsagde,

at skulle beseiglis, da skal for
ne tre Steders Kjobmend

forpligt vere mere Hafner at beseiglc, eftersom de derom

af os bliver befalit og Landsens Nottorftighed det ud-
*

krever. — Dersom nogen Kjobmand dode, da skal det

vere hans efierladendis Huslru eller ogsaa hans Borns

Verge paa Bornenis Vegne frit fore ved samme Handel

at blive, og at indtrede udi den afdode Mands Sted, om
de saa formuendis ere, at de det til Gafns gjore kunde.

For denne Beuaading skal for
11' vore Undersaatte

udi de for" trende Steder vere forpligtig at udgive til

os og Kronen af hver Havn, som de aarligen besoger,

sextan gamle Daler, og dennom aarligen fornoie vor

Lensmand der samme steds, inden de der fra Landet igjen

seigler, og derpaa tage haus Bevis; saa fremt det ikke

skeer, de da ikke denne vor Benaading vil have forbrudt,

og skal denne Forordning, som vi nu her udi gjort haver,

angaa nu udi Aprili Maaued udi nerverende Aar 1614,

og endes udi samme Maaned udi Aar 1625, som er elve

Aar, og efterdi en part af de islandske Udredere deris Skibe

allerede er afseiglede, og en part ligger seiglferdig, saa

denne vor nye Forordning udi dette nerverende Aar ikke

iiu strax kan fuldkommeligen udi Verk stillis, da maa
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den blive udi dette nerverende Aar efter vor forige Be- 1614.

naading, og udi tilkommende Aar begyndis, og s^^'^^ApriT
udi alle maader som forskrevit staar holdis og efterkom-

mis. Dog dersom udi midlerlid gjoris fornoden, denne vor

naadigste Forordning med flere Artikle at forbedre, eller

ogsaa disse, som forskrevit staar, at forandre, da ville vi

sligt have os forbeholdit.

Thi forbjude vi alle, ehvo de helst cre eller vere

kunde, serdelis vor Befalingsmand paa forne vort Land

Island, hans Fogeder, Laugmand og Laugrettismend,

samt menige Landsens Indbyggere der sammesteds og

alle andre: for
ne

vore trende Kjobsteders Indbyggere paa

dette vort udgivne Bref, Bonaadingog Privilegium at hindre
3

eller udi nogen Maade Forfang at gjore. Givet paa vort

Slot Kjobenhafn d. 28. April Anno 1614.

Reskript til Lensmand Herluf Daa, ang. 30. April.

Falkefangst, samt om Skolerne. Khavn 30.

April 1614. — Norske Tegn. III, 485 b ; M. Ket. II, 259-60.

Christian den Fjerde &c. V. G. T. Vid, at vi sende

dig Gisle Thordson. Laugmaud der paa vort Land Island,

hans Bref, udi hvilket han forlover en Engelsk, ved

Nafn Ilenrik Buchston at fange Falke der paa Landit, og

efterdi saadant er imod voris Hdilied og vore Undersaatter

det hverken self maa gjore, ei heller andre det at for-

love 1
, bede vi dig og ville, attu hannom derfore med

Retlen tiltaler, over hannom hender Dom og siden efter

Dommens Indhold hannom samme sin Forseelse lader af-

tinge, og hvis han udi saa Maade derfore aftingendis

vorder, attu det siden lader fore os til Regenskab.

1 lige maade efter som vi komme udi Forfaring, at

med Skolerne der paa Landit skal gaa mogit uretteligen

til, idet at udi Skolerne fra Paaske og til Sanct Mortens

Dag fast aldelis ingen Skoleborn boldis, og Bisperne dog

Reskr. 17. Mai 1662.

/. B. 12
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1614. alligevel beholder deo aarlige Rente og Indkomst, som

30. April, dertil er Jagd, bede vi dig og ville, at du med Flid lader

forfare, hvor mange Skoleboru udi sidst forleden Aar

cmellom forne Paaske og Sanct Mortensdag udi for
ne

Skoler ere bleven holdne, og henholder Bisperne, at de

for for
ne Aars Rente og Indkomst, som lil Skolerne er

lagt, hvor den er bleven anvend og anlagd, gjorer riglig

Rede og Regenskab og siden det os lader tilslilJe, paa

det vi deraf al Leiligheden kunde forfare og lade gjore

Forordning hvorledis dermed herefter skal forholdis og

tilgaa. Dermed &c. Civil o.s v Kjobenhafnd. 30. Aprilis

Anno 1614.

1617. Reskript til Lensmand Herluf Daa, om Re-

6. Mai. vindication af en Domkirkejord, samt om Præsters

Kaldelse. Kronborg 6. Mai 1617. — Norske Tegn.

IV, 21; M.Kel. II, 2G7; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 59.

Christian den Fjerde &c. V. G. T. Vid, at vi naa-

digst ere kommen udi Forfaring hvorledis der skal vere

en Gaard paa vort Land Island, ved Nafn Vellir, som

tilforn haver ligget til Hole Domkirke der sammesteds,

og derfra kommen formedelst eu voris Lensmands Cou-

firmats, som han derpaa skal have udgivil, hvilket ikke

uden voris naadigst Bevilling kunde skee, og er dertil

med direete imod voris kjere Her Faders Koning Frederik

hoiloflig Ihukommelse Missive 1
; thi bede vi dig og ville,

at du endeligen med det allerforste ved Lou'g og Ret

forae Veller Gaard igjen deler og forskaffer til for" Dom-

kirke, saa fremt du ikke derfor vil stande til Rette 2
.

Og eftersom os og underdanigst berettis, hvorledis

der skal vere nogle Sogner der paa Landit mitt udi Iler-

22. April 1579, jevnf. 1G. April 1556.

2
) Dom afsagt af 6 Mænd paa Seiia i Skaga fjorden 16. Dec.

1GI7 om Tilbasegivelse af Gaarden VeJJir findes i Original

i Bispe-Arehivet i Island: «Bréf fra H61um». B (Papir)

Fase. IV. Nr. 21.
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rederne, som lil Provisterne skal vcre af Arildstid udlagt* 1617.

da bede vi dig udi lige maader og ville, at naar nogen 6- Mai.

af de Provister bort doer, som al (id sedvanligen udi et

vist Kald residen' t haver, at da af de fornemste og skik-

keligste Prester der omkring nogle lader sig hore og siden

tagis en til Provist igjen af dem, dog saa, at Bouderne

paa deris Rettighed , at kalde sig en Sogueprest efter

Ordinantsen, intet afgaar.

Og som vi erfarer, at vore Lensmend, som vi for
ne

vort Land naadigst have med forlent, have taget dennom

udi Brug at udgive Exspektants-breve til unge Karle,

som Sognerne efter de forrige Presters Dod og Afgang

skulle njude og bekomme, hvilket er boede imod Ordi-

nantsen &c. : da ville vi hermed saaledis have forholdit, at

du dig aleniste dermed , saavel som med de Personer

som til Skolerne skal brugis, efter Ordinantsen og Skole-.

Fundatioo 1 forholder. Dermed o. s. v. — Datum Cron-

neborig den 6. Mai Anno 1617.

Reskript til Herluf Daa, ang. Revindication 1618.

af Stiftelsers Jordegods, Skolerne, Tiender m. v. ^^p«j-

Kjiibenh. 1. April 1618. — Norske Tegn. IV, 72;

M. Ket. II, 270; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 60.

Christian den Fjerde &c. V G. T. ViJ, at vi uaadigst

bommer udi Forfaring, at adskilligt Gods og Eiendom

skal vere" Skolerne og Kirkerne der paa vort Land Island

frahevet : da bede vi dig og ville, at du om den Lejlighed

flitteligen lader forfare hos Bisperne der paa Landet, og

fornefude Eiendom ved Lov og Ret igjen uden al Und-

skylding lader indtale. — Sammeledis ville vi, attu

skulle tilholde forne Bisper, at de aarligen hid til Univer-

sitetet udaf hver Skole der paa Landet lader fremsende

een dygtig Person i det ringeste, som sig udi bogelige

fionster kunde ove og udi Fremtiden der paa Landit

blive brugt. Og eftersom der os ogsaa underdanigst for-

20. Marts 1556 (? — M. Ket. I, 359 ff).

12*
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1618. borettis, at Skolen ikke kan det gandske Aar igjennom

li April, opholde Dornene, der sammesteds frcqventercr, da ere vi

naadigst tilfreds, at de paa en tre eller fire Maaneders

Tid mue om Uosten blive hjemme hos deris Foreldre,

dog at der ellers, det meste mueligt er, havis flittige lod-

seeode med deunom. — Eftersom og Bispen for synden

der paa forne vort Land Island underdanigst beklager

sig, at der ikke tiendis i hans Stift som i det Stift for

norden, ville vi udi lige maade at du dig derom skal

flitteligen erkyndige, og dig siden imod os erklerer, om
saadant kan sliée os uden Skade og den fattige Almue.

Hafniæ .1. .Aprilis Anno 1618.

1G19
- Aabent Brev om Sysselmænds Embedseed. Khavn

20. April. 20. April 1619. — Norske Reg. 4, 73; M. Ret. II, 283

med Datum 21. April.

Vi Christian den Fjerde &c. G. V. , at vi af syn-

derlige Aarsagcr og Betenkende naadigst for got haver

auseet, at alle Syssel mendene paa vort Land Island, de som

nu ere eller her efter kommendis vordcr, skulle altid her

efter, og indtil vi anderledis derom foiordnendis vorder,

gjore vor Lensmand, som Landit paa vore Vegne udi

Befaling haver, den som nu er eller her efter kommendis

vorder, deris Eed, at de ville vere os og Riget og Lande 1

huld og tro udi alle maader, saa ogsaa udi alt hvis deris

Bestilling er vedkommendis og vor Lensmand dennom ellers

paa vore Vegne befaleudis vorder, sig troligen, erUgen^

flitteligen og oprigteligen ville forholde, efter som de for

Gud agter at forsvare og foros ville vere bekjendt. Hvorefter

vor Lensmand, saa og for
ne Sysselmend sig endeligen skulle

have at rette og forholde. Ladendis det ingenlunde. Givet

paa vort Slot Kjobenhafn den 20. Aprilis Anno 1619.

20. April. Reskript til Lensmand Frederik Friis, ang.

Oppeborsel af Gjaftold Og Gjaffisk. 'Khavn

Saal. Reg. — aOs og vore Riger og vor Land», M. Ket.
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20. April 1619. — Norske Tegn. IV, 113 b; M. Ket. 1619.

II, 285 synes at ville henfore det til 21. April.
^PTpriT

Christian den Fjerde &c. V. G. T. Vi bede dig

og ville, at du med Sysselmendene paa vort Land Ibland,

som opbcrer Gjeflold og Gjeffok, haver flittig og tilboi lig

Tilsjun, at de ikke videre af Bonden anammcr eller

fordrer end dennom bor og tilkommer, saa Bonden med

Rette over dennem sig ikke skulle kunde have at beklage,

paa hvilken Opborsel du aarligen rigtig Fortegnelse og

Register af dennom skal anamme, hvor megit og hvad •

Slags Vare det er, af hvem det anammis og hvor megit

af hvert Slags. Disligeste at de, hvis dennom af Bon-

derne tilkommer at oppeberge, anammer udi islandske

Vare, som der paa Landet falder, enten det er hvidt

eller sort Vadmel, Huder, Skind eller auden Vare. Dog

skulle Sysselmendene ikke vere forpligt af Bonderne

at anamme andre end gode og tjenlige Kjobmaudsvare,

som for sin Verd igjen kan afhendis og man kan blive

qvit med. Dermed &c. Givet paa vort Slot Kjobeuhafn

den 20. Aprilis Anno 1619.

Aabent Brev ang. Jord-Tiendens Erlæggelse. 21. April.

Kjobeilhavn 21. April 1619. — Originalen er i

1

Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være publi-

ceret paa Althinget 30. Juni 1619; Norske Reg. 4, 72 b;

M. Ket. II, 272; F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 61; saavel Reg.

som de trykte anfore Dag 20. April.

Vi Christian den Fjerde &c. G. V. Eftersom nogle

vore Undersaatter paa vort Land Island boendis under-

danigst haver verit begjerendis at vide, hvorledis med

Tienden, som af Bondergaarde der paa Landet udgivis,

skulle forholdis, om den, som Gaardeu udi Feste haver,

eller den, som Gaarden eier, samme Tiende skal udgive:

da efterdi vi naadigst forfarer, hidindtil at have verit sed-

vanligt, at den som Gaarden eier same Tiende udgiver,

ville vi her efter (saa framt ikke beflndis, det at vere
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1619. imod Islands Lou og gammel Sedvan der paa Landit)

^ApriP "§esom ti 1 foroe af Arildstid skeed er, dermed forholdet

have. Givet paa vort Slot Kjobcuhåfn den 21. Aprilis

Anno 1619.

21. April. Reskript til Lensmand Frederik Friis, ang.

Tilsyn med Christfæjorder (Fattiges Jordegods).

Khavn 21. April 1619. — Originalen er i Stiftamts-

Archivet i Island A. 105, paategnet at være publiceret paa

Althinget 30. Juni 1619; Norske Tegn. IV, 116; M. Ret. Il,

281; F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 62.

Christian den Fjerde <fcc. V. G. T. Vid, eftersom

vinaadigst forfarer paa vort Land Island at vere nogle

Jorder, de Fattige tilhorendis, skal kaidis Chrislfahne 1

Jorder, som Bispen for synden skal sig tilholde, og efter-

som hannom best sjunis at borlfeste: da bede vi dig og

ville, at du der med haver tilboiiig og flittig Tilsjuri, at
i

de Fattige, paa hvis de saalcdis ere til berettiget, ikke i

nogen Maade skeer Forkort, men vederfaris hvis christeligt

og ret er, saa framt du ikke selver derfore vil stande til

'

rette. Dermed <&c. Rjobenbafn 21. Aprilis Anno 1619.

2i. April. Forordning ang. Fæsteforholdene paa de konge-

lige Godser. Khavn 21. April 1619. — Ori-

ginalen er i Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at

være publiceret i Laugretten paa Althinget 30. Juni 1610;

JSorske Re^ 4, 73 b; M. Ret. II, 281—82.

Vi Christian den Fjerde »fcc. G. V. , at vi af vor

synderlig Gunst og Naade haver naadigst bevilget og til-

ladt vore Undersaatter og Indvaanere, saa og deris efter-

ladcndis Enker paa vort Land Island, saa vel som Bondcrne,

deris Tjenere, som Gaarde af dennom udi Feste haver,

at de altid herefter og indtil saa lenge vi anderk'dis derom

forordnendis vorder, maa nyde, bruge og ubehindret beholde

deris Gaarde deris Lifslid, som de engang fest haver, for den

d. e. kristfjdr.
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Afgift og Rettighed der af bor at udg ; vis og de haverud- 1619.

Jovit den Tid de samme Gaarde bekommit haver, 0"^T^TmmT
lD 21. April.

holder samme Gaarde ved god Uefd og forsvarlig Ryg-

ning. — Ikke ville vi heller, at nogle af for
ne vore og

Kronens Gaarde paa Landgilde skulle herefter forhoies

eller forandris udi nogen Maade, anderledis end som de

af Arildstid og sedvanligen givet og gjort haver. Thi

forbjude vi vore Fogeder, Embidsmend og alle andre,

dennom herimod efter som forskrevit staar at hindre eller

i nogen Maade Forfang at gjore, uuder vor Hyllist og

Naade. Givet paa vort Slot Kjobenhafn d. 21. Aprilis

Anno 1611).

Forordning om Losgængere. Khavn d. 21. 21. April.

April 1019. — Norske Reg. å, 74; M. Ket. II, 284.

Vi Christian den Fjerde &c. G. V., eftersom vi

naadigst forfarer paa vort Land Island at vere mange

Losegengere, som af Ladhed med Lediggang sig bchjdper,

og ikke enten paa nogit erligt LJandverk, Fiskeri elier

anden Middel til deris Nering og Bjering troligen sig ville

beflitte. Da paa det saadan Forargclighed det meste

muligt kan blive afskafflt, ville vi at vor Lensmand, den

som nu er eller her efter liommeudis vorder, dermed skal

have alvorlig Indseende, at ingen saadane Losgengere, som

ingen enten Ilustrue eller Born haver, eller beflitter sig paa

nogen der paa Landit sedvanlige Nering, lidis eller tilstedis,

men tilholdis at tjene for deris Brod, eller ogsaa udi

andre lovlige Maader soge deris Nering og Ophold
,

og

skal vor Lensmand paa forne Island dermed paa vore

Vegne have tilborlig Opsjun, efter som han for os vil

andtsvare og vcre bekjendt. Ladendis det ingenlunde.

Givet paa vort Slot Kjobenhafn d. 21 Aprilis Anno 1619.

Althings-Beslntning om Jordtiendes Ydelse. 30. juni.

30. Juni 161-9. — Uddrag af Althingsbog , i Stephan

Eirikssons Samlinger paa Universitets-Bibliotheket, Nr. 6.

Anno 1619, 30. dag Junii upplesiS 1 logréttu kdngsius

bréf dat. 21. April }). å. um jarbatiundir, J)ess innihalds:
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1619. ab bændur J>eir sem jarbir eiga hafi J>ær sjålfir tiundab,

en oi J>eir sem å ha fa biiib; hvab nu bevi'sabist ab drétti-

lega hafbi fram borib verib j hvers vegua, eptir J>vi sem

vor nåbugi herra hongur sjålfur nåbarsamlega ålyktar ab

{>ar um skuli haldast eptir J>vf sem gamall sibvani hefir

verib, og ekki er å mdti islenzkum logum, svo sem fra

arilds tib verib hefir, {)å leizt logrétturaonnum ollum,

utan vebaoda og innan, åsamt logmonnum, meb umbobs-

manninum Andrési Hanssyni, ab svo standi hébauaf sem

hingabtil, og eptir gomlum sibvana, ab tiund sé rétt heimt

af J)eim sem å jorbu byr.

Decbr. Forordning om Taxten paa den islandske

Handel. Khavn d. 16. Decembr. 1619. —
Norske Reg. 4, 82; M. Ket. II, 289 med Datum 6. Decembr.

Vi Christian den Fjerde <fcc. gjore vitterligt, efter-

som i mellom voris kjcré troe Undersaatter
,
menige Ind-

byggere og Almue paa vort Land Island og Vestmanno

paa den ene, og det islandske Compagnie her udi vort

Rige Danmark paa den anden Side haver begivit sig ad-

skillige Tvist og Irringer, Taxten paa Varerne udi deris

indbyrdis Kjob og Handel, , saa og andre Besveringer an-

langendis, da have vi naadigst den Lejlighed overveiet

Og.imellom for
ne vore Undersaatter gjort og anordnit

denne efterskrefne -Taxt, som efter folger:

1, Forst skal over ald vore Lande Island og Vest-

manno holdis en rigtig Vegt udi alle Haudel, Kjob og Sal,

hvilken Vegt skal vere rettet efter Vcgteu her i vor Kjob-

sted Kjobenhafn, saaledis at hver islandske Vett skal holde

8 Forringer, enhver Forring 10 Skolpund, saa at enhver

islandske Vett skal indeholde 80 Skolpund. Og skal her

efter paa alle Ilafner ovpr Island udi Kjobmandskab

Fisken anammis med Vegten, saa at 3 Vettcr god reen

Torfisk skal leveris for Hundrede Fisk, som er enhver Vett

for 40 Fisk. — 2. Bdangendis Meel, som herefter foris

til Island og Vestmanno, skal vere god, ustraffelig Rug-

mécJ, og skal enhver Tonde vcige 12V2 Lispund, som
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er 2Va islaudiske Vett, og skulle de give denoom for 1619.

sonden og vesten, som de betale med Fisk og Tran alene, 16. Decbr.

een Tonde Meel udi half andet llunderts Kjob; og for

norden og osten, paa de Steder som de betale med Qveg,

Smor, Vadmel, Hoser og andet sligt, balf Tonde Meel

udi hvert IJundrit, og skal saaledis beregnis til llunderts

Kjob 1

, som efter folger, efterdi Isleuderne samme Hun-

derts Kjob ikke ville afstaae. — 3. Og skal voris Lens-

mand der over Landit have flittig lodseende, at efter

denne for"' Taxt bliver udi al Handel og Kjobmandskab

forholden. — 4. Sammeledis skal og voris Lensmand

sammesteds paa voris Caard Bestad altid herefter have

og holde en af fornefnte Pundere og Ritzelle, som efter

Kjobenhafns Vegt er lignet og rigtet, hvor efter Vigterne

over alt Landet skal lignis og rettis og de andre forrige

Punder og Ridtzel til sig tage og aldelis afskaffe,, med

mindre de efter disse nye kunde liguis og reltis. —
5. Disligeste skal Rjbbmendene paa hver Ilafu have med sig

en af same Punder og Ridtzeler at bruge paa deris Hafue,

som skal vere brendt med Kjobenhafns Byes Brendemerke,

hvilke de skal lade blive der paa Landit ved deris Haf-

ner, saa at fore dennom til Kjobs med sig der til Landit

for et billigt Verd, hvem dennom begjerer. — 6. De

Fiskeliner, som de did hen fore, skulle vere gode, sterke

og lange Liner, eftersom de udi Taxten benefnis. Skal

og det islendiskc Compagnie, saa vidt dennom af yderste

Formue staar til at gjore, beflitte sig at gjore dennom

Tilforiug med god, ustraffelig Kjobmandskafs Vare, som

er god Rugmeel , der Tonden skal veige, som forberort

.

er, I2V2 Lispund eller 2V« Vett, som skal vere sirkelt,

og kao holde fuld kirke), samt og Osmund-Jern, Kobber,

Liner, Vogenskod og allehaande Trævare, saa de bekom-

mer deris Nodtorft af alleslags Vare, som denne Taxt

om formelder, det allermeste mueligt er, besondcrlig de

Vare de allermest bchove og ikke ombere kunde. Vrag-

Aab. Br. 6. Juni 1658.
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1619. meel og ringe Med skal de lade blive fra Landit og ikke

16. Decbr. did hen fore. Befindis der Vragmeel eller andre udue-

jjge yar(J jbiandt, da skal Kjobmanden det self beholde;

end selger de ulouglige Vare til nogen, strafGs derfor

som vedbor. — 7. Totiderne der paa Landit udi al lian-

del og Brug med Drik og andre vaade Vare skal holde

120 danske Polter Kjobenhafns Maal. Halftonder, Fjerin-

ger, Ottinger efter samme Leilighed at beregne. — 8. Be-

langendis torre Vare, som er Meel, Malt, Salt, Brod,

Gryn og anden saadanne Vare, skal fovis udi louglige og

sedvanlige Tonder, som af Arildstid haver verit bruge-

ligt og med god Pakning. — 9. lugen af Compagniet,

som om Vinteren ligger og handler der paa Landit, skal

maa selge sine Vare dyrere om Vinteren end om Somme-

ren, men rette sig efter for" Taxt. II vo her emod gjtir,

have forbrudt alle saadanne Vare og der foruden straffis

som den, der emod voris Mandat' handlet haver. — 10.

Skal ikke heller nogen af voris Undersaatter paa for
ne

Island under samme Straf maa handle med nogen udJen-

diske eller fremmede, ihvo de helst ere eller vere kan,

enten paa Landit, udi Soen, eller nogensteds under Lan-

dene : mens aleniste skal handle med forne danske Com-

pagni og de Personer der til hore den Handel at drive.

Ikke skulle de heller maa bruge nogen Kjohmandskab

eller Handel med de Engelske Falkefengere, som ligger

der paa Landit at fange Falke, eller nogen anden end

som forskrevit staar, anseendis saadant at vere tvert imod

voris Breve, og de Privilegier og Friheder vi for
ne Cora-

pagnie naadigfl undt og givet haver. — 11. Her imod

skal for
ne islandske Compagnie tilforpligt vere, did til Lan-

dit at fore gode, uforfalskede og ustraffelige Kjobmands-

gods og Vare, af alle de Slags de did henfore at forhandle

og Landit kan have fornoden, aldelis og udi alle maader

forholdendis sig efter denne forna Taxt og Ordning, indtil

saa lenge vi andeiiedis derom tilsjgendis vorder. — 12.

Og skal voris Lensmand self, saa og tilholde Laugmend
og Sysselmeud, at de tilholder Almuen der paa Landit
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at betale til Kjobmendene hvis de skyldig bliver, og at * 1619.

de deris Cjeld yder i betimelig Tid , som er for sonden 16. Decbr.

inden Pelri Pauli, for vesten inden Sanct Canuti og for
"

norden og osten inden Sanct Laurentii, eller og otte

Dage efter hver af disse forskrefne Terminer i det aller-

seniste, dog at de Kjobmendene ikke opholder, om de

forre kunde betale, paa det Kjobmendene ikke skal ligge

over deris Tid , dennom til stor Skade og Forsommelse,

som hid indtil skeet er. — Her efter alle for" vore

Undersaatter paa vort Land Island, saa og det islandiske

Compagnie endeligen, eftersom forbemeldt er, skulle have

sig at ictte og forholde, under den Peen og Straf som

forskrevit staar. Ladendis det ingenlunde. Givet paa

vort Slot Kjobenhafn den 10. Decembris Anno 1619.

Den islandske Taxt skal reguis som efterfolger:

Vi Christian den Fjerde &c. G. V. Eftersom imel-

lom voris kjere troe Unders [som For' Begyndelse]

. . . vore Lande Island og Vespenoe .... Taxt , som

efter folger.

Forst skal over for" vore Lande Island og Vespenoe

holdis een Slags Vegt udi Kjob og Sal , saa at tre Vetter

Fisk leveris for 1° Fisk, hver Vett til 80 Pund, og skulle

-de give dennom for sonden og vesten paa Landet, der-

som de kan betale med Fisk og Tran alene, 1 Tonde

Meel, som veiger 12V2 Lisp. eller 2Va Vetter, udi half-

andit Hundrits Kjob, og for norden og osten, som de

befale med fiveg, Smor, VadmeeJ, Hoser og andet Sligt,

en half Tonde Meel udi hver Hundrit, og skal saaledis

beregnis til Huudiits Kjob, som efterfolger, efterdi Is-

lenderne same Hundritskjob ikke ville afstaae.

Een Tonde Meel udi tunge Vare 50 Fisk.

som skal veige 2Va Vetter eller 12 1
/« Lispund,

Og er got Rugmeel, som er god Pakning; og

hvem som Meel ikke begjerer, da bekome de

efterskrefue Vare isteden for Melet, som efter-

folger:
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1619. 1 Fjering Mjod 40 Fisk.

16. Decbr. J/t Tonde lybsk Fatbehr ; 40 —
1 god Tonde Schielliogs 01 50 —
1 Tonde dobbelt 6\ . 40 —
Vt Tonde Gryn 50 —
1 Tonde gode danske Tvebak . 60 —
1 Tonde Malt, Dansk Maal 50 —
1 Tonde Salt 40 —
15 Marker Kobber 75 —
15 Marker gjort Tin . 75 —

Disse forskrefne ere Principal-Vare, som skal leveris

isteden for Melet til deunom som Melet ikke begjerendis

er. — Dette efterskrefne Gods skal og givis udi tunge

Vare, at ftildgjore 90 Fiske med:

1 Alen Hamborger Pjukk . 25 Fisk.

1 Foring Jern 10 —
1 Blad godt Vogenskud 8 —

og udi hvert Hundrede to Blad, hver Blad

10 Fod lang.

100 (= 120?) Skibsom 20 —
i

1 Gang nestesko . 5 —
1 Mark eller Vt Pot Brendevin 2 —
1 Mark eller Va Pot 1 god Messevin 2 —
12 Marker Tjere ; ; . . 10 —
1 Mark Vox 5 —

-

Delte efterskrefne Gods for hosfolgende Pris regnis

paa den anden halve Part som lette Vare til 90 Fiske:

1 Alen Olsinger Lerrit 6 Fisk.

1 Alen Vesterfaren Lerrit 4 —
1 Alen Pekling 3 —

Finere Lerrit for et billigt Verd, som de kan

forenis om.

1 Lodline, 40 Favne .12 —
1« (= 120) Angler med Tommer ; 25 —

') I Registr. staaer «Peel*, men urigtigen.

*
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1 Handline, 60 Favne 24 Fisk. 1619.

v den som sferkere er efter Advenant. 16 - Decbr.

1 Forring Ncttgarn « . 60 —
1 Veringhatt 1 10 —
1 Drengetiatt ; . 8 —
1 Ilatt med Dvellig „ •v « •• - 20 —

' 1 natt med Tripp 30 —
Bedre natte som de kan forliges om hvem

dennom begjerer.

1 Spade , 10

1 Handoxe 15 —
1 liden Oxe 10 —
1 Mark Hvedesteen - 1 —
1 Rukrave . , 10 —

i

Bedre Kraver efter deris Verd.

1 Alen Verningsklede . . . 10 —
1 Alen bred Tvifler 24 —
1 Alen smal Tvifler 20 —

Finere Klede for et billigt Verd, hvem det

begjerer.

1 Kjollræ 12 Alen lang 60 —

.

1 Kjollræ 10 Alen 50 —
1 Kjollræ 8 Alen 40 —
1 Kjollræ 6 Alen 30 —
1 Par slore Slave \ 30 —
1 Par middel Stave \ 20 —
1 Par smaa Stave 15 —
1 Par Uaufslokke 14 Alen . 40 —
1 Par Haufstokke 12 Alen 30 —
1 Par smaa Haufstokke 10 Alen lange . . . 20 —
1 Aare 10 Alen 12 —
1 Aare 8 Alen 10 —
l Aare 6 Alen 6 —
1 Sparretræ 10 Alen .

•«'• * 10 —
1 Sparretræ 7 Alen 6 —

•) -= Varnfngs-hatt, d. e. ordinær Hat.
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1G19. 1 god Danmarkis Dele 10 Fisk.

16. Decbr. deo som ringere er . . . 8 —
1 Legte ; 3 —

v i Par gode Mandssko 35 —
1 Par gemene MandssliO 15 —
1 Par gode Qvindsko 25 —
1 Par gemene Qvindsko 12 —
2 Marker farvet Uldengarn 24 —

-

1 Bog Papir , 5 —
1 Krands Ilegter * 3 —
1 Sengeklcde . 20 —
1 Messingbekken, som de ere store til . 20. 30. 40 —
1 fin Pung \ 10 —
1 gemeen Pung 5 —
1 Barnepung 3 —
1 god Hengelaas 12 —
1 gemeen Laas 5 —
1 liden Laas 3 —
1 Fiell (= Fiil) 3 —
i Sax

3

—
1 god Knif

8

—
1 gemeen Knif 4 —
1 ringe Knif 2 —

Og efterdi dette fornefnte Hundridskjob de Fattige

paa fornefnte vort Land Island, som ikke formaa til et

Hundrede at kjobe og betale, kan vere besverligl og

utaaligt, da bave vi naadigst for den Skyld forne fattige

Almue til Beste ladit anrette og forfatte it eniste Rjob,

hvilket udi al Handel, Kjob og Sal skal vere og drivis

efter denne eflerfolgende Taxt. Dog skal det vere Islen-

derne frit! fore at handle udi Dundrits- eller Enisle-Kjob,

og Compagniet tilforpligt med dennom dette anlangendis

efter deris Begjering at handle, saa hvilke af Islenderne

udi Uundrits-Kjob ville kjobe, dennom skal det vere fri tt

fore, og de udi Eniste -Kjob handle ville, dennom skal

Kjobmendene vere tilforpligt Eniste Kjob at unde. Dog

vore Undersotter paa Vespenoe skulle blive ved JEniste-Kjob,
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som de af Arildstid verit haver, aldelis forlioldendis sig 1619.

efter den Taxt, sora for sonden og vesten paa vort Land 16. Decbr

Island gjort, satt og forordnet er.

Eniste-Kjob, hvor efter Vespenoe, saa og de Isleuder

det bruge ville, sig skulle forholde:

l Tonde Meel, som veiger 12V«

Lispund eller 2Va Vetter .

1 Tonde #Mjod

1 Fad L\ bsk Ol W v «

1 Tonde god Schellings 01 . .

1 Tonde dobbelt 01

2 Mark eller 1 Pot Brendevin

1 Tot Messevin

Va Toude Gryn

1 Tonde fin Tvebak

1 Tonde Malt, dansk Maal .

1 Tonde Salt

1 Mark Kobber .

1 Mark Tinn

1 Alen Hamborger Pjukk

1 Alen brede Tvifler .«..
1 Alen smal Tvifler

1 Alen Vernings Klede

bedre Klede for sit Verd,

hvem det begjerer.

1 Foring Jern

1 Blad Vogcnskud , 10 Fod «.

1 Gang Hestesko •

l- 4
) I Registranten staaer resp. 200, 230, 120, 130, men da

100 lier overalt staaer for 120, ere Tallene forandrede,

for ikke at misforstaaes.

Paa de Haf-

ner og Steder

for sonden o<r

vesten, eam be-

talis med Fisk

og 1 ran alene.

Paa de Haf-

ncr og Steder

(ni* nfinlpn t\ cti »M IIUI UCU UIL

deten , eotn be-

talia med Qveg,

Smor, Vadmel

og Hos*er,

Fiske. Fiske.

80 90

240 1 270 2

140 s 150*

70 80

50 55

5Va

4V9
80 90

80 90

60 65

50 55

6 7

5 6

30 33

20 ' 24

.16 18

8
; . 9

%

10 11

10

• 5V« .
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1619.

16. Decbr

•

8
(120) Skibssom •

lideo Aaro G Alen

gemen Aare 8 Alen ,

stor Aare 10 Alen ;

stor Kjoltræ 12 Aleo

liden Kjoltræ 6 Alen

Par store llaufstokke

Par smaa Haufstokke

Par store Stefne ; .

Par smaa Stefne ,

Sparretree 7 Alen

Sparretree 10 Alen

Deelle

Legte

Mark Vox

Alen Olsinger Lerrit

Alen Vesterfare Lerrit

Alen Pccklin .

fiuere Lerrit for it billigt

Verd, hvem det begjcrer.

Lodline 40 Favne

. (= 120) Angler og Tommer

Haudlline, 60 Favne

Foring Ncttgarn .

Messing- BeKken
,

ligesom de

kan vere store til

Vemingshatt

Drengehatt .

Halt med Dvcllig

Hat med Trip

Finere Hatte efter dcris Verd,

hvem dem begjerer.

Spade

Handoxo , . , # ,

liden Oxe „

For s. og v.

Fiske.

24

6

8

12

60

- 30

40 .

20

30

2o

8

12

10

3

6

O

3 M
2

For n. og 6.

Fiske.

26

7 %
9

14

C5

33

44

22

33

22

b 9

. 14

12

5Va

3Va

2Va

10 12

20 22

20 22

50 55

20, 30, 40

8 9

6 7

16 18

28 30

10 11

13

8 1 9
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Mark Hvedesten

Ru ((rave

Bedre Kraver efter deris Verd,

som billigt kau vere.

Par gode Mandssko

Par gemene Sko

Par gode Qviudsko

Par gemene Qviudsko . *

Mark farved Uldengarn .

Dog Papir ,

Kran ds Hegter .

Senge-Klede .

fin Pung . . . «

gemen Pung « , ,

Bornrpung . .

god Hengelaas .

gemen Laas

liden Laas

liden Fiil

Sax . .

god Madknif ,

gemen Kuif

ringe Knif

Reve-Boge

Par gode Slofle . .

Ambolt med 3 Uamcr og 3

Tanger

* • - •Favn Ilafkalls Line

Hellebord . • •

Thesakk

Og skal fornefutc islandiske Compaguie
• ..... ,1.

hende hver Rigsdaler in Specie [il Isleudeme

For s. og v.

Fiske.

8

30

12

20

10

20

4

2

16

8

4

2

10

4

2

2

2

6

3

2

160»

80

160 3

2

60

50

For n. og 6.

Fiske.

9

1619.

1G. Decbr

33

13

22

11

22

4

2

18

9

4

2

11

4

2

:" „., 2
|

| . .3 ok J

~
;

,
.jt

-fe
h

180*

90

180 4

' ,!

t
A 1

66

55

selge og af-

lor 45 Fiske.

'— 4
) Registr. har resp. 140, 160, 140, 160.

1. 11. 13

*



194 Forobdsing om Tasten:

1619. Saaledis skal de islandske Vare paa det hoieste anam-

^De^br.
mis

'
som efl(,r f5lger:

For det forste 3 Vel ter Fisk skulle over alt Landet

betalis for 1 20 1 Fiske.

1 Tdnde Tran bereguis over alt Landet for

synden og vesten . 1902 —
og for norden 1803 —

1 Vett Smor for 1204 —
40 gilde blotte Fisk for 1 Vett eller . . . . 40. —
20 gilde Langer for . . 40 —

v
1 Rokkel for C ; 2 —
24 Aloe gott Vadmel for 12C 5 —
30 Par Duger- Hoser for 1206 —
1 Par Handske for IVa —

Hvad Dobbelibaand er af Hoser og Handske, tagis

de saa d\re efter som de kan vere verdt.

1 god feed Oxe 7 elU'r 8 Aar gammel, vel

voxen, med Huden for ; . . . 300 7 Fiske. .

1 feed Oxe 6 Aar gammel, vel voxen, for . 240* —
1 Oxe 5 Aar gammel, for 200* —

Yngre Oxen som de kan om forligis.

1 godt fett Faar, 4 Aar gammel 40 —
1 tre Aar gammelt Faar . . , , : 35 —
1 to Aar gammelt Faar 30 —

'

1 itt Aar gammelt Faar , 20 —

16. Decbr. Det islandske Compagnies Privilegier. Khavn

d. 16. Decembr. 1619 10
. - Norske Reg. 4, S8b-92;

M. Ket. II, 303—14. Uddrag:

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., at vi af vor

' synderlig Cunst og Naade haver ladet oprette og privile-

gere et Compagnie for vore tre Kjobslcder: Kjobenhafn,

Malmo og Helsingor, som paa vore Lande Island, Ferro

og Vestmanno herefter alene, for andre vore Riges Ind-

J— 9
) Regist. har 100, 170, 1<0, 1% 1% i\ 27*% 2« og l8p.

,0
J Octr. 16. Juåi 1634; For. 7. Marts 1662.
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byggere, fremmede eller udlendiske, skal niaa haudle, 1619.

kjobe og selge, med slig Condition og Vilkaar som her 16. Decbr.

efter folger, og efter den Taxt og Anordning vi naadigst
"~ "^^7

haver ladet forfatte og anrette, og dennom tilstille, des-

ligeste er samme Compagnie naadigst undt og tilladt, at

de for et billigt Verd maa kjobe og tilforliandle dennom

aarligeu vor og Kronens visse Indkomst og Rettighed efter

Jordbogen udi Nordlandene og Vardehus Len, saa og i

foL
,ne Len med voris llndersaatter der sammesteds soge

deres Handel og Neriug, saa vidt det ikke er imod vor

Kjobsted Bergens og Con tors der sammesteds Privilegier

og Friheder; hvorimod for
ne islandske Compagnie skal

vere forpligt som efterfolger

:

1. For det forste at forholde dennom udi al Handel

og Kjobmandskab, Vegt og Maal , efter for" Taxt, den-

nom er overleveret, paa vort Land Island og Vespenoe,

og rette dennom efter den gamle <3>g paa vort Land Island

sedvanlige Alen og Maal, og skal de forsorge for
ne

vore

Lande med gode, uforfalskede Kjobmandsvare, det meste

muligt er og kan vere fornoden, fornemligen Meel, Malt,

01, Vin, Mjod, Brendevin, Riede, Lerrilt, Kaaberkeele,

brugeligt Jern, Tommer til Eirker, Huse, ltaader og

Aarer, og andet som kau vere fornoden , saa at Almuen

for et ehristeligt og billigt Verd kan bekomme hvad en-

hver haver fornoden efter Taxiens ludhold. — 2. Der-

næst skulle de ikke fore andre Vare end gode Kjob-

mandsvare, og hvad som ikke duer lade blive fra Landet,

og saa framt her udi Byeu kan brygges saa godt 01 som

lybbkt eller andet 01, de did hen fore, skulle de tilforpligt

vere det her sammesteds at indkjobe. — 3. Desligeste

skulle de ikke bruge anden VegJ eller Maal, end som udi

Taxteu bemeldis. 4. Fromdelis skal for
ne Kjobmeud

holde voris Lensmand, som Landet paa vore Vegne haver

i Befaling, udi Agt og Respekt og Ære, udi alle de Sager

der paa Landet forfalde kan, og udi Bud eller Forbud vere

hanuom horige, udi de Sager som os alene vedkommer,

og voris og Landsens Gafn er anrorendis, saa vel som og

13*
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1619. forholde dennom vcnligen og sagtmodeligcn imod Landsens

16. Decbr. Indbyggere, Geistlige eller Verdslige, saa at ingen med

Billighed kan have sig over dennom at beklage. — 5^,

Belangende Vestmannoe, hvoraf aarligen her efter skal

gi vis til os og Kronen otte Hundrede eukeude Ridsdaler

til Afgift, saa efterdi os elskelige Jacob Michelsen med

den Anpart han udi foi
ne Vestmanno Handel haver, som

er den halve Part af for"
6 Veslmannoes- Handel , er nu

strax udi for
ne Compagnic indlredt, og vi uaadigst haver

. ondt og tilladt Nille Claus Condevius, at hun tre Aar

efter dette vort Brcfs Dato maa alene for sig beholde den

anden halve Part af for
ne Veslmannoes Handel: da skal

i

Compagnict crlogge os af for" otte Hundrede Rigsdaler

aleniste Halvparten, som er fire Hundrede Daler, og Nille

Claus Condevins self de andre fire Hundrede Daler. —
6. Dcsligcste skal for

ae Compagnie , efter de tre forbe-

meldle Aar ere forbi, paa egen Eventyr erlegge og betale

til os udi vons Rentekammer for den visse Indkomst der

af Oen efter Jordbogen paa Compagniens Eventyr for hver

Lest Fisk tredive og fem enkende Rigsdaler, saa og for Ti-

ende, Told, Sagefald og al anden uvisse Indkomst, efter rigtig

Regenskab, som aarligen i voris Rentekammer skal indleg-

gis, ln er Lest af samme Oppoborsel tredive og fem enkende

Rigsdaler, og haver vi under samme Afgift uaadigst undt

dennom igjen vore og Kionens Fiskebaader, som ere paa

Vestmanuoe, fri at bruge til deiis Fiskerie, dog at de

dennom self ved Magt holde, byg^e og forbedre, som det

sig bor, og dersom nogle af foi
ne vore Baader fordervis

eller blive aflegs, da skulle de andre ligesaa store og gode

isteden igjen forskaffe, os og Kronen uden Skade udi alle

Maader. — 7. Og skulle de (orsbvge Almuen paa Vestmannoe

med gode og forsvarlige Kjobmands-vare, eftersom udi

Taxten formeldis, saa og med Vegt og Maal sammesteds,

ligesom paa vort Land Island, og naar for
ne

tre Aar ere

forlobne, da Vestmannoe ganske og aldeles at folge under

Coropagniet for den Genaut og Afgift , som nu forberort

er, udi alle Maader. 13. Dersom der og kunde
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vcre nogen paa for" vort Land Island, Feroe, Vest- 1619.

mannoe og Nordland, som ville drage der fra og hid lil 16. Decbr.

os, og beklage deris Sager, da skulle for" Kjobmend

vere pligtig for en billig Fragt at lade dennom komme
ind paa deris Skibe ud af Landet. — 14. De skulle i

alle Maader holde dennom venligen og saglmodeligen

med god Omgccgelse baade imod de Verdslige og Geist-

lige, saa at ingen af Landsens Indbyggere kunde med
Rette have dennom over for

ne vore Itorgere og Kjobmend
at beklage. — 15 Og skal for" Compagnie samlligen al

for" Afgifter og Told til os og Cronen i rette bestemte

Tid erlegge og betale i voris Rentekammer.

19. Haver nogen af for" Compagnie, eller nogen af des

Adhærenter nogen ' at tiltale, enten for Gjeldsag eller

andet, paa nogen af for" Lande, da skal det skee for •

voris Lensmand , om han er tilstede, eller og for Laug-

mandea eller Syslemendetic, efter hver Lands Loug og

Ret, og ikke anderledis, og skulle de have god Forligelse-

maal og Omgengelse med Almuen, saa at de ingen imod
Lougen uforrette. — 20. Vi ville ikke heller, at Kjob-

mendene eller nogen af for" Compagnie paa nogen af

for" Lande med lang og ubillig Proces og Rettergang

udi deris Sager skulle blive opholdet, efterdi deris Leilig-

hed ikke kan taale saadau lang Rettergang uden deris

store Skade at udfore. — 21. Dliver nogen af Com-
paguiernis Tjenere paa nogen af for" Lande Vinteren

over beliggnndis, hvilke dog ikke skulle vere flere end

endeligen Dehof gjoris, da skulle de ikke maa deris

Vare forhoie, eller selge og afhende nogen anderledis end

Taxien om formelder, under tilborlig Straf. — 22. Og
skal al for" Compagnies Udredning skee her for vor

Kjobsted Kjobcnhafn og ingen andensteds, dog hvis

Gods og Vare, som paa for" Lande og Steder henskikkis,

skal enten hfer udi Byen eller og her i Riget indltjobis

det meste mueligt er, og hvis her ikke er at bekomme
maa kjobis paa de Steder det best og bekvemmeligst be-

kommis kan. — 23. Og skal for" Compagnie vere for-
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1G19. tæukt, at de inden 5 Aar efter dette vort Brefs Dato self

16. Decbr. forskaffer deunom egne Skibe, saadanne og saa mange,

som til samme Seglation og Handel kan gjoris fornoden,

paa det vore egne Undersaalter maa og kan nyde den

Genant og Fordeel af samme Handel som fremmede og

udlendisfce hidindtil haft haver, saa og om nogen Ubillig-

hed blef af Fremmede begangit, de da kunde vere meg-

tige dennom at styre og saadant afverge. — 24. Og

efterdi vi naadigst haver undt og bevilgit. at hvis Gods

Compagniet sig kan tilforhaudle paa Feroe og Vestmannoe,

maa frit henlobe og forhandle paa de Sleder i Oster- og

Vestersoen, som Compagniet kan vere bekvemmeligst, saa

skal tverlimod igjen af alt. hvis Gods Compagniet sig lil-

forhandler udi Island og Nordlandene Halfparfen maa

lobe og forhandlis i Vestersoen og Ostersoen, den anden

halve Part endeligen at lobe her i Sundet og til Kjoben-

hafn. — 25. Og skal for slig Benaading for
ne Compagnie

aarligen give til os og Kronen af hvert Skib, som lober

paa Island, foruden den sedvanlige Told og Afgift, lyve

enkende Rigsdaler, og dennom at levere udi voris Rente-

kammer til hver S. Martini Dag, og siden for al anden

Told vere forskaanit, af hvis Gods didhen eller tilbage

skibes. — 26.
,
Belangende Vestmannoe, den af vere

under for
ae

otte Hundrede Daler Afgift toldfri. —
27. Her foruden shal for

ne Compagnie vere forpligt at

beseile Bosant Hafn paa vort Land Island, og den udi

alle Maader, efter som forskrevet staaer og Jige ved de

andre Hafner, tilborligen med alle didhen tjenende og

nddfdrftige Vare.- forsdrge. — 28. Og haver vi naadigst

undt og bevilget voris Borgere her udi Kjobenhafn , som

nu ere udi for na Compagnie, efter for
ne Condifion og Vil-

kaar denne Handel at bruge, nyde og beholde, indtil vi

anderledis fiisigendis vorder. Og de af Malmde og Uel-

singor, som der nu udi ere og ville fremdelis med vere,

stander det dennom og frit fore, og ingen anden til-

stedis, uden Compagniens Bevilling og Samtokke. Dog

ville vi have os forbeholden her udi naadigst at remedere
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og forandre Uvis os Ian sjunis for"* Lande og samme 1619.

Compagnie at vere gafnhgt. 16. Decbr.

Thi forbjude vi &c. — Givet paa vort Slot Kjoben-

hafn den 16. Duccmbris Anno 16 19.

Forordning ang. Afskaffelsen af Foring. i620.

Khavn 22 Marts 1620 1
i - Norske Reg. 4, t08 b. 22. Marts.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom

Skippere, Slyrmend, Bodtsmend og gemen Skibsfolk, som

nu en tidlang her af vore. Kjobsteder Kjobenhafn, Malmoe

og Helsingor haver beseiglet Island, deonom utilborligen

med Foring, Kjob og Sal (emod Soretten og voris naa-

digst
.
Forleuingsbref ) forholdet haver, idet en Pari ikke

alcniste haver tilsiuve t og tilladt ungefehr den fjerde

Part af Skibene med deris Gods, som de haver kaldet

Forring at vere, uansent Kjobmendene og Rederne giver

Fragt deraf;, meus en ogsaa haver satt Kjobmend med

deris Godsis Forhandling* til Hamborg og andensteds,

Rederne udi disse forbcm" tre Kjobsteder (som vi naa-

digst haver tilladt at beseigle for"* Island) til stor Skade

og Afbrek. — Da paa det her efter med Skipperne og

Skibsfolkeus Forring fra Island og andensteds maa

skikkeligcn og tilborligcu forholdis, efter voris naadigst

Tilladelse, da haver vi naadigst efter sanUlig Compagnies

Forvandler, som nu af os ere privilegeret, her efter,

indtil vi anderledis derom tilsigeudis vorder, Island,

Vestmannoe, Ferroe og Nordland under it Compagnie

at lade beseigle, deris Anfordring og Begjering, om Forring

paa Island og Feroe gjort deune efterfølgende Forordning:

For det forste da skal og maa en Skipper, som be-

fragtes at seigle paa Island og Vestmannoe, indlegge udi

Compagniet Content, for end han afscigier, rede Penge

60 Daler, hver Daler beregnet til 80 Skilling Danske, i

al denne Handel. Og naar Gud vil han efter beholden

Reise hjemkommer, skal Compagniet igjen give og

) Instr. 8. Mai 1646 § 18.
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620. betale hannom to Penge fra en han indlagde, som
2^W^ beI6ber 120 Daler.

En Styrmand skal i lige maade indlegge

40 Daler og igjen givis 80 —
En Hoigbaadsraand skal indlegge 30 Daler

og skal igjeb givis 60 —
En god Skibsraand eller Constabcl skal

indlegge 25 Daler og igjen givis 50 —
En Baadsmaud skal indlegge 20 Daler og

igjen bekomme 40 —
En Bodker er (eller?) ung Dreng, skal

indlegge 10 Daler og igjen givis 20 —
E» Bodftcr, en Slagter, en ArbedsKarl skal bevilgis

Ijze saa moget til Indleg sottt de fanger til Hyre, og

givis siden dobbelt totf igjen; og det al (sammen at gaa

paa deris egen Eventyf. — Belangende Compngnies

Kjobmend og Underkjobmeno
1

, so^m seigler paa Island og \

Vestmannoe, skal have en chrisfé/'ig og billig Hue og

Besoldning, eftersom Compagnies Forvaltere og Udredere

kan foreuis tned dennem om, og eftersom de ere dygtige

og duelig til. — Og hvo som ikke ha ver Content Penge

at indlegge, vere sig enten Kjobmend, Skippere, Sfyr-

mend eller Bodlsmend, da skal de bekprmme af Compag-

niet paa Bodmerie saa meget som dennom bevilget er at

indlegge.

Feroc bclangende, skal og givis Penge til Hyre og

Forring, som sedvanlig haver vcret, og intet Gods til-

sledis at have til Forring i nogen Maader.

Dersom nogen, enten Skippere, Styremend eller Bodls-

mend understaar sig herimod nogen Kjobraandskaf paa

for" Land at bruge, hemmelig eller obenbare, enten udi.

Skibene eller paa Landet , da skal de have samme Gods

forbrut med deris halve Hyre til os og Kronen, og den

anden halve Part til Rederne, og der foruden stande til

rette for deris tilbdrlige Dommere^ som de der omgaaes

med uhjemmelt Gods, og derefter ikke mere betroes at

blive udi Tjenisten. Befindis nogen, efter Ankomst enten
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her for Kjobenhafn eller anden steder, af Skibene at ud- 1620.

fore nogen islendiskc eller ferroriske Vare hjemmelig eller 22. Marts,

aabeiibare, fom de sig der paa Landit haver tilforhaud-

lit, da straffis de derfore, som for anden Utroskab.

Skippere og Styrmend skal self saa og troligen til-

holde alt Skibsfolket at forhjelpe Compagnies Kjobmend

med Ladning og Losning, desligesfe hvis andet Compag-

nies Cafn og Besle kan vere der paa Landet med Slagterie,

Fisk at salte og klippe, og anden fornoden Verk som

dennom tilsigis ; hvo her udi findis forsømmelig, skal

Kjobmendene antegne, og skal den eller de siden stande

Compagniet for sin tilbørlige Dommere til rette, for hvis

Skade der over foraarsagis, og til os og Rederne deris

halve Hyre have forbrut, eller videre efter som deris

Forseelse findis.

For det sidste skal og Skipperen med sit Folk, som

dertil ere betroede, skuve Godset og kylle FLken i Lasten

let og vel, som det sig bor. Findes her uogen Forsøm-

melse hos, da Skipperne at stande Compagniet til rette,

og de Skibsfolk som Skuvening var befalet i Lasten vere

til os og Compagniet deris halve Uyre til Toskifie forfalden

;

hvis videre forfalde kan, der udi skal efter Søretten forholdis.

Dog ville vi os og voris Efterkommere naadigst

have forbeholden her udi at andre, af og tilsette, efter-

som vi naadigst eragter os og Kronen at vere til Gafn

og Beste. Givet Dafniæ 22. Marlii Anno 1620.

Forordning om Præstekald. Khavn 16. 1 621.

Februar 1621. — SieB. Tegn. xxi, 555; M.Ket. 11, 318. p ebr.

Ikke publiceret i Island, men dog almindelig anvendt der, jfr.

Reskr. 7. Apr. 1688 og 14. Apr. s. A., hvilke dog udentvivl

nærmest stotte sig paa N. L. 2—2—4. — Trykt blandt Chri-

stian den Fjerdes Anordninger.

Vi Christian den Fjerde <fcc. G. A. V., at eftersom

vi naadigst kommer udi Forfaring, hvorledis Gud den

allermegiigste Ords Tjenbte og Prestekald og Embede nu

fast mere for egen Opholds Skyld af Meniglig forrettis og
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1621.

16. Febf.

1622.

1; Juli.

1. Juli.

sogis, end for den Lerdom de ere tilsinds deris Tilhorere

derudi at meddele, og derover tit og ofte de megit for

unge ere sig angiver hvor Presfekald ledig findis, og derom

gjor Anfordring, nanseet de ikke endnu ére bekvem

deris egit Hus at foreslaa, megit mindre Gud allermeg-

tigstes Kirke og Menighed; — da pao det saadan Misbrug

maa afskaffis, ville vi naadigst hermed alvorligen have for-

budet voris Befalingsmend, Biskoper og alle, at de sig ikke

underslaar herefter nogen Person at fordre eller tilstede

til Kald, som ikke sine fem og tyve Aar fuldkommit

haver, med mindre ellers andre dygtige Personer, som

til Aar og Alder komne ere, ikke kan vere at bekomme,

thi udi saadanne Tilfelde ville vi naadigst hermed dei udi

have dispenserit, dog at Lensmendene, saa vel som Bi-

sperne hermed haver Indseende, at saadant ikke misbrugis,

saa fremt de ikke derfore ville staude til rette sem ved

bor. Givet paa vort Slot Kjobenhafn den 16. Februarii

Anno 1621. '
.

Althings-Resolution om Tiende til Fattige af

Kongens og Kirkernes Jorder. J. Juli 1622. —
Efter Papirs-Haandskrift i den Arnamagn. Snmling Nr. 194.

4*°; jfr. Cfraad Jon Erichsens Samliug af Althingsboger i det

konge!. Bibliothek. — Uddrag.

Anno 1G22 ])ånn 1. Juli å almennilegu Øxarår jDingi

innan vebanda af logmonnum båfcura ogallri logréltunni,

um tiundir fålækra af kdngs jor&um og kirkju, var svo

dæmt og sam^jkt, afc J)ær skyldu gjaldast ån alls mot-

mælis, eptir \\\ sem kongsins nå&arbréf og domarnir

gamlir og nyir J>ar um hljéba.

AltWngsdom, afsagt af sex JLaugreUesmænd

og bekræftet af Laugmændene og Fogden, om

Skat, Gjaftold, samt om Losgængere, ni, v. —
1. Juli 1622. — Efter Papirs-Haandskrift i det kongelige

Bibliotheks Gamle Kongel. Samling Nr. 1159. Fol.

feim gofrim monuum sem J)etta bréf sjå efcurheyra
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sendum vér eptirskrifabir menn: Snorri Asgeirsson, Illugi 1622.

Vigfusson , Jon Hannesson, somuleibis Jon Sigurbsson, 1 Juli.

Wugi Jonsson og Marteinn HalIddr>son kvebju gubs og vora.

Kunnugt gjorandi: ab årum eptir gubs burb 1622 å

almenuilegu Auxarår|)ingi vorum vér i dom nefndir af

Gisla Ilåkonarsyni, logmanni sunnan og austan å Islaudi,

og Hallddri Olafssyni logmanni norban og vestan å Islandi,

til ab skoba og ransaka, og eplir logum og vorri skynsemi

doms atkvæbi å ab leggja ^ær greinir og artikula, erum-

bobsmaburinn Jacob Pétursson doms og leibrétl/ngar å

beiddist. vegna J)eirrar tw'drægni og misskilnings, er opt

og l/bum yrbi i morgum hverjum syslum å milli almugans

og jfirvaldsins i landinu, hvernig {)ar uti skyldi hondlast

loglegast og rétfast å allar si'bur, svo bvorki misti Kongl.

M* sin réltugheit né heldur fålækur almugi éforrétfabist.

I fyrstu, livab mikib fé så bondi sk\ldieiga, er skatt

å ab gjalda; item hversu mdrg sk)lduhju så sami må

ab frjålsu hafa å sinu bui og fémunum. i annan måla

um J)å félausa menn, er x hundrub eiga skuldlnust og

dmagalaust, og i skalt] eru, hvort J^eim byrji ekkieinnig

meb réttu gjaftoll ab gjalda. i Jiri&ja måta um J)å bændur

og buandi menn. er samtengdust ab |dvi, ab tøeir sloba

og styrk veita bulausum 1 mdnnum . svovel sem {^eirra

eigin husmdnnum og hjåleigumonnum , til ab gjalda

ekki }>ab sem Jn'ira ber og heyrir. I fjorba måla um ]}å

bændur og buantli menn, er lalla i opiuberan hordom

ebur frillulifl, hvort J)eir hverir um sig sé ekki skyldugir

yfirvaldinu fulla sekt ab luka, Jdo barngetnabur verbi ekki.

I fimta måta um Jaunsåttir og |)å sem uiburslå kdngsins

ret ti ån vitundar ebur vifcurvistar konungsvaldsins, hverju

J>eir skulu sekir verba,

Ransokubum vér åburnefndir ddmsmenn J)essa alla

fyrrskrifaba artikula, og virtist oss naubsynlegt ab sh'kur

misskilu/ngur, viljaleysi og lagabrot dskynjugra manna,

margra hverra af illvilja, J>rjdzku og J>vcrub, svovel sem

af gleymsku og galej si sumra, hiudrabist fyrir einn log-

Jegan og almennilegan dom og sam^ykkilegan urskurb.
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1622. Stendur svo i voium ddmakapilula: «En J>vi er ddmurinn

i. Juli. tilnefndur, ab J)å
skal mela sakir og tempra eptir måla-

VQX jumj en géyifii })d åvallt feeirra fjogra syslra, er i

ollum réttum ddmum eiga ab vera, svo gubi Iikf, en

mdnnum hæfi». Item l'Magnusar bréfi : « J>vi svo hæfir hofb-

l'ngjunum og ollum dårum ulifrå ab bal'a og lialda låta

guts bob og gobra manna frelsi milli kristinna manna, og

J)eim J)d hofsamlega eptir atvikum ab refsa, sem ab dbru

veiba prdfabir«. Item i Kristindomsbålki : «0llum hlulum

heyrir rétt ransak« ; item i sama båiki : «hvorki mega lidfb-

ingjarnir, ef |)eir geyma laganna, ånaubga folkinu ebur

Jjrengja meb ofmikilli ågirni, né svo beldur fåvilrir menn

synja hdfbi'ngjum réllrar jwgnskyldu fy rir jDrjdzku sakir og

skam msyn nar fåvizku«.

J>vi i gubs nafni, qg ab beilags anda nåb lil'meboss

kallabri, dæmdum vér fyrrnefndir ddmsmenn meb fullu

ddmsalkvæbi eptir Joessum lagagreinum, og })eim fleirum

sem i logunum slanda og ^eunan Vom dom styrkja:

I fjrstu, ab liver så bondi sem å eitt bundrab fy rir sig

' og annab fyi irsina konu ogJ)ar abauki eyk, uxa etui hross, og

alla^å buh lu li er J>vi biii J>arfnast, og J>el»a all t skuldlaust

og dmagalaust, bæbi heil ogdsjiik, skyldi skatt luka si'num

syslumauni åbur menn riba til J)ings, ellasekur vj au rum

nema naubsyn banni
;

eptir Jteirri grein i kdngs-Jjegnskyldu \

«Skulu vér eigi synja kdngi vorum eburhans umbobsmanni

sli'krar ^egnskyldu sem vér hofum jåtab bouum, ab hver

så bondi er skjklur ab gjalda skatt, er hann å fyrir sig

og hvert skyUuhju sitt ku ebur kugildi
;

eyk, uxa ebur

hross skal hann eiga umfram og alla })å bushluli«. En

J)ar sem annablivort Jrøirra, er svoddan fémuni eiga,

er sjukt eba sart, ebur i annan måla van fært, J)å

gjdrum vér }m bui eitt skuldahju meb sinu hundrabi til

J>ess sem fyrir er af fémuunm og folki; en f>ar sem

dmagar itu tveir, Jm'r eba fleiri, Jningir ebaléltir, hjonin

meb greindum dmogum sjuk ebur dsjuk, jarbirnar hægar

efcur ohægar, ebur hver helzt dnnur atvik ebur naubsyn

sem verba kann i ^essum efnum, J)å sé ]}6 æ eptir bdkar



Althincsdom om Skatter m. v. 205

orbum ællab eilt hundrab fyrir hvern omaga ogskylduhjii, 1622.

og J>a& mi'ira umfram er log leyfa. En hreppsfjdrar i 1- Juli.

hverjura hrepp skikki meb syslumanns råbi greindum

skjlduhjuum, svo morgum og fåum sem naubsyn krefur

og J>6rf er, eptir hentuglcikuni og atvikum, og J>ab

snndurgreibi miskunsamlega vegna fåtæktar laodsins, J)d

ab vors nåbugasta herra kongsins jjegnskyldu og landsins

logmali oskertu, eptir })essum greinum i framfærslubålki

:

«fimra menn,
J)å

er bezt J>ykja tilfallnir, skal ncfuatilab

hafa hrep'pstjorn og forsjå fyrir J>vi sem hreppnuni varbar».

Item ddmur Ara logmanns: «skulu vj skynsamir menn ætla

verkaleigu og vistargjorb innan hrepps». Item R. B. H. K.

«Virbib })ab landsmonnum er naubsynlegast en landinu gagn-

legasU. — Iannan måtadæmdum vér mebfulluddmsatkvæbi

:

ab J)eir bulausir menn, sem eiga x hundrub og J)abanaf

meira skuldlaust og dmagalaust, greibi sinum syslumonnum

skatt og gjaftoll, eigi si'Sur en hver buandi mabur, eptir

Uenriks Krags domi og urskurbi Eggerts logmanns,
J)6

svo, ab sami gjaftollur gångi aldrei fram lirx ålnum. —
I iDribja. måta um J)d bændur, er styrk veita bulatisum

monnum eba dbrum jpeirra husmonnum og hjåleigumonnum,

i |)ann måta, ab J)eir greiba ekki konungsvaldinu sinar

skuldir og toHa, sem J)eim J»6 ber meb réttu, lysandi J>a

sina vinnumeun ebur mrb hverju radti J>eir draga fjdbur

yflr J)å, dæmdum vér Ipå er svo gjdra, nær svo sann-
.

reyndist, seka iv morkum vib kong i domrof, eptir P/n-

ingsddmi, og svo eptir domi Ara logmanns og obrum fæim

domum er J>eim samhljdbandi eru ; en J^eir, ergjaldaeiga

og låta ser leyna, svari siuura tollum og skyldum dllum,

eptir atvikum og fjårmagni, meb tøeiiri sekt er log J)eim

å hendur segj?, hvort sem beir eru buandi ebur bulausir.

—- 1 fjdrba måta dæmdum vér [)å alla, er i opinberum hor*

domi ebur i frilluli'fi brotlegir verba, svo konur sem karl-

menn, skylduga fulla sekt kdngsvaldinu ab veita, fd ei

verbi barngetnabur
,

eptir Jm sem Stori-domur utvisar,

J)egar J)ab sannprofast meb opinberum verkum. — Ifimta

måta uin launsåttir og {)å er nibur slå kongsins rétti:
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1622. dæmdum vér ab standa skyldi eptir bdkar orbum : Maun-

^"^JuTT"
helgi 23. kap , og Kongs umbobsmann ckKi skyldugaij meb

J)au mal ab hafa, er sakir eru ei å gefnar og i Maurihclgi

standa, utan J>ar bok talar um lomslrar sår ebur meira,

og svo })6 miuni sé, |>egar så gefur sok å er fyrir verbur.

pé temprast sii sakar hæb eptir måla vdxtum, en gåugi

J)0
aldrei hærra eo til iv marka eptir åvi'san lagauna.

J)jdfab. 3. kap. — Sam})ykti &c.

29. Novbr. Forordning om Præsternes Kald og Ordinant-

sen. Khavn 29 Novembr. 1622. — Publiceret

paa Althinget 30. Juni 16*23, og anden Gang 1639. Original i

Stiftamts-Arcliivet i Island A. 105; Norske Reg. 4, 212 b; M.

Ket. II, 322-25; F. Joh. Hist. Eccl. lsl. HI, 64—60. Tr>kt

(mindre correkt) blandt Christian den Fjerdes Anordninger.

Vi Christian deu Fjerde &c. G. A. V., at eftersom vi

naadigst komme udi Forfaring, hvorledis adskillige Uskik-

keligheder sig skulle begive der paa vort Land Island med

Presterne og deris Kald, idet at mauge af dennom, naar

de fornemmer nogen Prestemand som bedre Sogner kunde

have end de, en len ved Ddden afgaaer eller formedelst

Alderdom eller Sygdom skrobelig vorder, Bonderne ser-,

deles en efter anden tillokke Kalds og Udkaarelse-Bi eve,

som de emod Ordinantseu selver digtet og skrevet have.

at undertegne, saa at uudertidcn to, tre eller flere Per-

• soner paa et Kald saadanne forhvervede Breve haver, hvor

afstorTrette og Urigtigheder letteligeu foraarsagis; disligeste

og, hvorledis mange af Presterue den sforste Part af Somme-

ren til Brollupper, Gjesfebud og Thinge med Ilestekjbb og

anden verdslig Bedrift og Handel bortdriver, og derover

Kirketjenislen og andet deris Kald og Embede tilhorende

Bestillinger udi deris Sogne paa mauge Sogne- og Hditids-

dage forsomme, og Kirkernis Bygning, saavcl som Preste-

gaarderuis lader forfaldis og forddis, med audre uskikkelige

Uordninger som der med folger, hvilket mest af den

Aarsage Kommer: Bisperne der paa Landet den Myndighed

dennom skulle vere given, Prcdikanter til de smerste Sogner

at forordue, misbruger, idet at de uden nogen Betenkende
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og Omsorg, som de vel burde at have for den dcunom 1622.

betroede Menighed, lit og ofte til Prfister ordinere Per- 29. Novbr.

soner, som aldelis udygtige ere saadanne Kald at forestaae,

og dennom endda tilsteder deris Kald og Sogner til ti eller tolf

Gange l
; saa og i det, at de til Prenter ordinerede Personer, som

aldelis ingen enteii Prestekald eller Capellanie have, eller vide

at bekomme, hvorved dennom gives ikke ringe Aarsage og

Anledning ved lornefnde ulovlige Middel Sogner og Kalds-

breve at forhverve ; da paa det at saadanne skadelige Uskik-

keligheder udi Tide kunde forekommis og nest Guds Mjelp

med alle afskafGs, Menigheden der paa Laudit til Opbyg-

gelse og Forfremmelse: ville vi naadigst herom saaledis

forordnit have, at her efter skal der paa Landet ingen

Preslemand mue vies, uden han tilforn efter Ordinantsen

er lovlig kaldet til nogit vist Capellanie eller Prestekald

at forestaae, ei heller skal nogen maa kaidis til no^en

Sogn eller Kald, emeden og al den Stund den rette Sogne-

prest til samme Kald lever, -g det retsindeligen og til—

borligen vil og kan forestaa é. — I lige maade skal og

ikke nogen maa skrive sig self Kalds- eller Udkaarelse-Bref,

og dermed omdrage, Bonderne en efter anden at lade

undertegne, som (or er i ort, men " hvilken som skal Yies

til Prest skal tilforn efter voris derom naadigst udgiven

Ordinants kaldis til Prest eller Capelian at vere, med

mindre Presten, som sig saaledis indlrengcr. samme Kald

ville have forbrut, og Bispen derfore tilbdi ligen ville stande

os til rette. — Sammeledis ville vi og, at Presterne alle

Og hver skulle vere forpligt at holde ordinarie og sed-

vanlige Prediken, Kiiketjeniste og andet, som Ordinantsen

paa deris Embits vegne dennom tilholder udi deris Kirker

og Sogner at gjpre, og det ikke for nogen verdslig Iland-

tering Skj Id forsomme, og dersom de for nogle nddvendige

Aarsager Skyld af Bispen eller Provisten forlovis paa nogen

kort Tid, da skal udi deris Sted af Bispen eller Provisten
t

_

') «at forvessle oe forsømme«, tilf. i Chr. TV« Ann. — «at

omskifte« tilf. M. Ket. — men dette Tillæg er overflødigt.
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1622. en anden fin Prestemand tilordnis, som udi den forreisende

29. Novbr. hans Fraverelse noksom Kan fuldgjore Tjenisten og Embedet.

Qg vji|e V j naadigst, at alle der paa Landet, Geist-

lige og Verdslige, udi Religionen og Kirkesager her efter

skulle rette og forholde sig efter den K i rkeordi na n ts *,

som vi naadigst haver meddelit oggivit voris Kirker og Under-

saatter udi vort Rige Norge. 1 lige maade ville vi og

strengeligen forbudet have, at herefter ingen, som til nogen

Prestekald louligen er kaidit og forordinerit, skal tilsledis

det at forvexle eller omskifte, med mindre at samme

Kald saa ringe ere, at han ikke deraf efter Landsens Lei-

lighed kunde have sin nodforftig Underholdning. Dog

ville vi hermed ikke have forhudit, at dersom nogen for

sin Lerdom Skjld og Skikkelighed .til nogit bedre Kald

louligen og efter forbem te Ordinanlse kunde kaidis, at de

jo dertil maa forfrem mis. Thi bede vi og strengeligen

befale vore Fogeder, Embidsmend, Bisper, Provster og

alle andre nuverende eller efterkommende, som paa vore

vegne paa for" Island kan have at bjude og befale, at I

haver og have lader flittige Indseende, at denne voris

naadigst Mandat og Forordning udi alle sine Ord og

Punkter holdis og efterkommis, som I for Gud og os

underdanigst ville andtsvare, saa fremt I derfore ikke til-

bcirligen ville staa os lil Rette. Thi ladendis det ingenlunde.

Givit paa vort Slot Kjobcnhafn den 29.Novembr. Anno 1622 %

é

J
) 2. Juli 1607; - I Chr. IV" Ann. staaer det folgende saa-

ledes: «som vi naadigst meddelit og givit haver, eller og

meddelendis og givendis vorder voris Kirker o. s. v.»

5
) Ved Reskript af s. 1). til Lensmanden i Island Holger

Rosenkrantz Borresen sendes denne og næst folgende For-

ordning, med Befaling: «at du samme Forordninger alle-

vegne der paa Landit, hvor Behof gjoris, lader lese og

forkynde , holdendis siden der over eftersom ved bor»

(Norske Reg. 4, 212 b; M. Ket. II, 343). — Ved et

Reskr. af s. D. til begge Biskopperne oversendes denne

For. alene til Forkyndelse i Stiftet, og sammes Efterlevelse

indskærpes (Norske Reg. 4, 217 b).
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Forordning om Longbud, Trættekjfib, Rettens 1622.

Spilde og Gaardfælde. Khavn 29. Novembr 1622.J^J^-
— Original i Stiftamts-Archivet i Island Å. 105, paategnet af

Laugmændene at være publiceret i Laugretten 30. Juni 1623';

anden Gang læst paa Althinget 1639 (jfr. Althingsb. 1672

§ 3); Norske Reg. 4, 215; M. Ket. II, 326—330. Trykt

blandt Christian den Fjerdes Anordninger.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom
*

vi naadigst kommer i Forfaring, hvorlcdis adskillige

Uskikkeligheder sig skal begive der paa vort Land Island:

Forst, at der af Lougbogens Odelsbalke skal verfe udelat

et half Capitel
2

, om Jordtegne Godsis Lougbjudelse til

neste Freuder, forend det selgis til fremmede. Dernesf

hvori ed is Lougmenderne, Sysselmenderne og andre, som

Uetten skulle administrere og betjene, kjober dennom

Trette til, og derved de ringer Formaaendis undertrokker.

Der til med og, hvorlcdis mange skal understaa sig Retten

at unddrage, naar de lougligen stefnis og kaidis, og sig

imod Sletningerne og Stefningsbudene med Gevalt at lade

finde, eller og aldelis ingen Stefning at ville hore, endeel

og med stor Folgc og Selskab saa bemandet at komme til

Thinge, at deris Vederpart nodis sin Ret at lade fare,

hvilken og andet saadant med Tiden vil komme Landsens

Indvonere i gemeen til skadelig Uordning, Ofrigheden og

Loven til Foiagtelse og serdelis den gemen Mand til Un-

dertrykkelse og Fordervelsc. Da paa det at saadanne og

der af voxende Uskikkeligheder kunde udi tide forekommis

og aldelis afskaffis, haver vi naadigst for got ansehet og

eragtit, derom saaledis at forordne som efter folger:

') Reskript til Lensmanden om Publikationen, see foregaaende

Anmærkning.

*) Denne saakaldte «(5&als-kapftuli» , som iovrigt har været

meget mistænkt af flere islandske Lovkyndige (Pall Vida-

nn Skyringar, u. O. Ofcal I, 3l>7-74, paa Dansk hos M.

Ket. II, 331—41) og ikke staaer i Jonshogens Udgaver,

er trykt i M. Ket. II, 312 med dansk Overs., og i M.

Stephens. Dissert. S. 36 med Varianter og latinsk Overs.

/. B. U
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1622. 1. Forst ville vi, og med dette voris naadigst

29. Novbr. Mandat sfrengeligen bjude og befale, at naar nogen enten
~"*"~"a"~

formedelst Armod, Alderdom, Skrobelighcd eller anden

ulykkelige Tilfelde foraarsagis sit Jordegods og Eiendom

at seJge og afhende, at han det da forst efter den rette

islandske Lov skal bjude det til neste Fr ender for

fyllest og fuldt Verd, forend han det maa selge eller af-

hende til nogen anden fremmed, eftersom forbemeldte

Odelsbalkis Capitel ydermere s li al udvise. Kjober eller

nogen fremmed saaledis udbodene Gods, miste sit Gods

og derforuden straffis efter Loven som ved bor. —
2. Dernest ville vi og strengeliget have forbudit, at her

efter aldelis ingen Lougmend, Sysselmend, eller andre,

som Uetten betjene og administrere, skulle kjobe dennom

Tretter til, eller nogen Jord eller Eiendom, meden derom

stander udi Trctte, uden han dermed vil have tabt og

forbrudt det han kjobte, anseendis at det er ganske ubil-

ligt udi sig sielf, at de Personer, som af Gud og os cre

tilbetroede at sidde og vere udi Dommeres Sted, til at domme

og forskaffe andre Lov og Ret, og til at adskil lie og for-

hindre Trette og Uenighed, saaledis skulle soge og kjobe

Tretter til Almuens og den gemene Mands Forurettelse.

— 3. I lige maade ville vi og strengelig befalit have,

hvo som befindis mod Stefninger eller Stefnings Budderne

nogen Gevalt at ove, eller med saa sterk Folge og Selskab

vil Thinge at komme, som for er rort, da skal det vere

fuld Landraadesag, og enhver, som med dennom udi Folge

ere, skal bode til os og Kronen otte (irtuger og tretten

Mark. — 4. Samnieledis efterdi at Enkerne der paa Landet

synderlig ere benaadede, at de deris Hus og Gaarde, som

deris afgangene Hosbundcr paa vort og Kronens haver

feste og stedte, maa nyde og beholde, saa lenge de Byg-

ningen og dens tilliggende Jorder ved god Hefd og Magt

holder, og giver deraf den rette sedvanlige Afgift, da ville

vi hermed alvorligen budet og befalit have, atallesaavel

Enker som andre der paa Landet boendis, skal sielf for-

,
skaffe dem Bygningstommer til at bygge og forbedre
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samme deris Huse og Gaarde med, eftersom deris Formue 1622.
og Landsens Lejlighed taaie kan. — 5. Saa og strenge- 29. Novbr.
ligen forbjudit have, at ikke nogit Hus og Bygning, som

^

—

der paa allerede er eller her efter bygget vonjer, mue
eller skal afbrydis, uden saa er, at de der paa nogen
serdelis Benaading kunde have. — Thi byde vi vor Be-
falingsmand paa forbeuefnte vort Land Island, den som
nu er eller her efter kommendis vorder, og hermed
strengeligen befaler, at han haver og have lader flittig

Indseende, at denne vons naadigste Mandat og Forordning

til den gemene Mands Gafn og Fremtarf udi alle sine

Ord og Punkter bliver holdit og efterkommit, indtil vi

anderledis derom tilsigeudis vorder, saa fremt han ikke

derforevil stande os til rette som ved bor. Hvorefter alle

og hver sig kan have at rette; tilladendis det ingenlunde.

Givet paa vort Slot Kjobenhafn den 29. Novembris
Anno 1022.

AltMn*s-Resolution om Fortolkning af Ordet 1G25.

c
Bus-afiYifai" i Tiendelovon, 30. Juni 1625. —

Efter J. Erichsens Samling af Althingsboger i det konceli-e
Bibliothek.

b

Item var og almennilega ålyktafc f logréttu um J>a&,

hvab bus-afleifar vera skyldu til tiundar, ac) J)a& skyld'i

vera fullt fæ&i ollri heimafdlki til næstu haustnåtta, svo
}>ar engin tiund af gjaldist.

Aabent Brev ang. Fruentimmer, som ikke ville ie. Decbr.

udlægge deres Barnefædre. Antvorskov 16 De-
cembr. JI625. — Publiceret paa Althinget 30. Juni 1626,

anden Gang 16.53. Norske Reg. 4, Vo8 b; M. Ket. II, 348.
'

Vi Christian den Femte med Guds Naade Dannemarkis,
Norgis, Vendis og Gottis udvalte Prints, Hertug udi
Slesvig <fcc., udi Kougel. Maj' voris elskelige kjere Iler

Faders naadigste Konniugs Fraverelse til Regjeringen for-

orduit, G. A. V., at eftersom vi naadigsi ere kommen udi

30. Juni.

14
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1625. Forfaring, hvorledis paa Island stor Uskikkelighed bogaais,

16. Decbr. idet enpart Kvindfolk der paa Landet sig lader beligge,

~"*~~~'og ikke ville bestaa hvem deris Barnefader ere, af Aarsag

de maaskee samme -Born eupart med deris egne Slegt

og Blodsforvante aflet have. Da efterdi Slyorlefnit for

sig er en slor Guds Fortornelse, hvilken at forekomme,

Synden at stmffls, og den ulidelige Uskikkelighed at af-

skaffis vi hermed hoisfbemeldte Konge! Haj" Embedsmend,

Fogder og dennem , som paa hans Kongel. Maj" vegne

der paa Landit haver at tyde, de som nu er og herefter

kommendis vorder, naad/gst alvorligea ville befal i t have,

at naar nogen befindis som sig saaledis lader beligge, og

deris Barnefader ei bekjende ville, at de dennom da paa

det flittigste lader examinere, og derom flitteligen for-

fare, og om de det ei bekjende ville, dennom da til

Kjobenhafn neder forskikke, at de der deris lortjente

Straf maa lide og udstaa, saa som de udi dms Synder

haardnakkeligen blive fremtu rendis. Ladendis det in- ^
genlunde. Givet paa Antvorskou Slot den 16. De-

cembr. 1625. ' I

1626. Althings-Resolntion om Betydning af Ordet
i. Juii. jjigjoP (Tilgift) i Ægteskabs-Contrakter. 1. Juli

I62(j. — Efter J. Erichsens Samling af Althingsboger i

det kongelige Bibliothek.

Item 1. Juli var og dæmt å alj)ingi af logmonnum

båfcum, Gisla Ilåkonarsyni og HaMdori Olafssvni, åsamt »

24 I>eim helztu moimum, um t)ann skilmåia er ymsir

menn tilskildu fyrir frændkonur sinar å giptingar degi,

og ånefndu fjorcungsgjof efcur log»jof J)a& sem moti J)eim

væri gefiS, |)å skyldi aldrei annafc heita en tilgjof,

hveruig sem skilift heffci verib fyr e&ur seinna.

1629. AlthingS-ResoIntion om Bestemmelsen af Straf

f^J^ for Præster, som begaae Hoer eller Leiermaal.

.i
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i

30. Juni 1629 i:
. — Efter J. Erichsens Samling af Al-

thingsboger i det kongelige Bibliothek.

Anno 1629 })ann sibasfa Juni dskar velburbugur Ilerra

Holgeir Rosen kran Is endilegs svars og al\ Klunar ep! ir fy ri r-

skripl })«'ss erlega vclburouga herra Ivars Vindts, kongl. maj*

sekreters'2 , um J)å
prcsta sem brotlegir \cvla i opiuberura

hdrdomi, hvori J)Cir skyldu ekki sitt kali og embætli for-

brotib hafa, og aldm framar meir til }>ess lakast an kongl.

maj" sérlegrar nabar. — Hvar um svo alyklabist, ab

J>i*ir preslar, sem i opinberum hdrdomi brotlegir verba,

skulu af seljast i iij år, sem hér til hafa log gengib, en

ab J)eim libmim séu undir ofrighedsins nåb um t)eirra

embætti og uppheldi.

i annan måla um frilluliTis brol prestanna : séu optir

atvikum undir yfirvaldsins nab hvab lengi Jjeir skulu fra

embæilinu halduir vcra, svo sem og i sama måta hér til

verib hefir.

Althingsdom om Præsters Mensale af Pro-

prietairkirker. 1. Juli 1629. — Dommens conciu-

sion anfort som Synodal-Beslutning i M. Stephensens Samling

Nr. 35, S. 251 ; hele Dommen i Form af en sædvanlig Al-

thingsdom, udnævnt og samtykt af Biskoppen og begge Laug-

mændene (helmi'ngadémr) i lat. Overs i Finn. Joh. Hist.

Eccl, Isl. III, 34:* Anm. — En Dom af 1. Juli 16^8 i samme

Sag og med samme Personer som udnævnte Dommere lindes

i Althingsbo^en for s. A i J. Erichsens Samling af Althings-

boger i det kongelige Bibliothek, men hvis Conclusion er noget

forskjellig. Regelen i den af Finn Jbnsson an forte Dom —
at Præsten oppebærer de halve Qvildeleier — er imidlertid

overalt bleven den gjeldende i Praxis. — Uddrag.

— — Prestar hafi x alnir af hverju kirkju-kiigildi,

og })ar ab auki svo mikib af annari hennar eign, ab hann

) Reskr. 10. Dec. 1646.

?) M. Ret. II, 465 har Udtog af Rigsraadets Bestemmelse,

hvorved Lensmanden overdrages at erhverve Althingets

Dom (Resolution) i Sagen.

1629.

30. Juni.

1. Juli
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1629. sé ånægjanlega haldinn, ef kirkjunnar kiigildi eru ei svo

l. Juli. morg ab J>au })ar til hrokkvi !

.

1630. Althings-Resolntion om Skibslodder. 1. Juli

1. Juli. 1630. — Efter J. Erichsens Samling af Althingsboger i

det kongelige Bibliothek.

I sama stab var ålyktab af båbtim logmonnum og log-

réttumonnum ollum,
J)å inmm vebanda siljandi, a& Jn'ir

domar, sem åbur Iiafa gengib nm tvo skiphluti utan ver-

tfbar, skuli slanda vib fulla makt og myndugheit, svo

vel fyrir norban sem sunnan og vestan.

i- JuM Althings-Resotetion om Mandslaan. 1. Juli

1630. — Efter J. Erichsens Samling af Althingsboger i

det kongelige Bibliothek.

i sama stab og dag alyktabist um J)au mannslån, er

umbobsmalurinn Olafur Pétursson bacst ålits å, ab J)au

gjaldist af sérhverri jorbu i Cullbnngu syslu, eptir J>vi

sem åbur fiefir hingab til vib gengizt, ebur Jeysist cplir

J>vi sem peiv kunna J>ar um vib siua hiisbændur ab forlika.

1631. Den saakaldte Byjaskers-Dom, om Afbetaling

XmTT. af Handelsgjeld. Byjasker 4. Mai 1631. —
Indfort i dansk Oversættelse i aa bent Brev i. Juni 1640, hvor-

ved den stadfæstes; senere indfort og bekræftet i de kongelige

Taxt-Anordninger af 6. Mai 1684 og 10. April 1702.

30. Juni. AlthingS-BeslntBicg om. Ansættelse af en Al-

thingsskriver og sammes Lou. 30. Juni 1631.

') Conclusionen 1. Juli 1628 er folgende: «af kugildum

kirknanna standi eptir fvi sem ab fornu heOr verib og

alfungis démur lil„6oar, xij a'nir af hverju kiigildi, til

Jess presturinn heGr sitt sæmilegt og ærlegt uppheldi, så

sem laus og libugur er og l>ar alleinnsta uppa kominn».

Denne Conclusion er gjentaget og bekræftet ved Althings-

Vedtægt 30. Juni 1647 (Althingsb. Nr. 10).

>
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— Efter J. Erichsens Samling af Althingsboger i det kongelige 1631.

Bibliothek.

In nomine domini. Å almennilegu Oxarår jDingi var

sam^kt af velburfcugum Holgeir Rosenkrants til Frollinge,

kongl maj 1 befamingsmand 5 fir Islandi, fogeta og um-

botsmanni Olafi Péturssvni, åsamt logmonnum båtum

Halldori Olafssyni og Årna Oddssyni, svo og syslumoimum,

a& J>ar sk\Idi vera einn aljringisskrifari å Oxarår {ungi,

eptir kongl. maj' bréfi og bifaluingu, og var lilskilib

og sam|))kt ab Påll Gfslason, sem nu var lekinn til land-

skrifara, skyldi få 1 sitt kaup 1 dal af hverjum syslu-

manni og logmanni årlega, inn til J>ess ounur skikkun å

ver&ur, og J)ar ab aukj skyldi Påli ekki meint vera a&

taka skrifaralaun af £eim senj domana girnast og malin

ætlu, eptir J)vi sem mogulegt og tilbærilegt er, og skal

så shnfaralaunin gefa sem målin vinnur, en ckki hinn,

er ^eim tapar.

Privilegium for det islandske Compagnie paa 16. Decbr.

Hvalfiskeri under Island. Khavn 16. Decembr.

1631. — Norske Reg. 5, 49.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. Vv, at vi af vor

synderlig Gunst og Naade naadigst have undt, bevilget

og tilladt, og nu med delte vort obne Rref unde, bevilge

og tillade det af os naadigst privilegerede islandske Com-

pagnie her udi vort Kjobsted Kjobenhafn at maa her efler

nyde og bruge Hvalfangerie under vort Land Island, og

dermed soge og bruge deris Fordel det beste de kunde,

og dersom de nogen fremmede enten Hvalfangere eller

Duggere: Engelske inden lire Veg Soes eller andre Na-

tioner inden sex Mile uer Landet 1 kunde belrede, da

skal det vere dennora frit fore at tage paa dennom
; dog

skal os og Kronen Halvparten af samme Priis til korne,

') Bevill. 16. April 1636. — Endnu et Privilegium paa Hval-

fangerie under Island og Færoerne (uden Caperie) er ud-

givet 18. Juui 1634 (Norske Reg. 5, 214).
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1631. og hvis de saaledis erofrendis vorder skal de for vor

16; Decbr. Kjobsted Kjbbenhafn indforc, og give deraf os og Kronen

den sedvanlig Told og Rettighed. Thi forbjude vi vore

Fougder, Embidsmend, Skibs -Capitainer, Udliggere og

alle andre for" Compagnie her imod som forsKrevit staar

at hindre eller Forfang at gjore i nogen Maade. Under vor

Hyllist. ogNaade. Givet Hafniæ den lti.Deeembr. Anno 1631.

1633 Aabent Brev om at Attestati fortrinsviis skulle

il. Marts, erholde Præstekald. Khavn 11. Marts 1633
*~

Originalen i Stiftamts-Arcliivet i Island A. 105, paategnet at

være publiceret i Laugretten den 1. Juli t6'J3; Norske Reg.

5, 123; M. Ket II, 367; F. Joh. Hist. Eccl. Island. III, 69.

Vi Christian den Fjerde étc. C. A. V., at eftersom

vi naadigst forfare med Gud den allermegti^stis salig-

gjorende Ords Tjeneris Kald paa vort Land Island ikke

saa ordentligen atomgaais som ved burde, idet at endeel

Personer som ringe ere forfremmede udi deris Lerdom

og Sludering ofte foredragis dennom som her paa vort

Universitet studerit og vel funderede ere, da have vi

naadigst saadan Uordning at forekomme for got anseet at

befale, saa og hermed alvorligeo befaler, at saa lenge

nogen der paa Landet befmdis som haver iagit deris

Attestation her fra vor Universitet, og ellers udi Lif og

Lefnit skikkeligen sig forholde, da skulle de forfrem mis

for alle andre til Kald der paa. Laudit, og saa lenge

nogen saadan befindis, da skal ingen anden til de Kald

ledig vorder fordris, om de som Attestation haver, og

it skikkeligt Lefnit forer, sig til samme ledige Kald ville

bruge lade, og skal ellers alle og hver, geistlige og verds-

lige, som i saadanne Sager bor Indseende have, til see,

at ellers i alle Maader med Kaldene efter Ordiuanlsen

skikkelig til gaar, og at lerde og skikkelige Personer fore-

dragis dennora som ulerde ere, og at Gud den allerhoiestis

Ære og Menighedens Opbyggelse udi alt havis i tilborlig

l

) ophævet ved kongel. Resol. 30. Juli 1850.
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Agt; hvorefter alle og hver sig haver at rette. Hafniæ 1633.
• 11. Uarlii 1633 » —

11. Marts.

Reskript til Lensmand Pros Mund, angaaende22. Oktobr

Ansættelse af en Sysselmand paa Vestmannoerne,

m. v. Khavn d. 22. Oktobr. 1633. — Norske

Tegn. V, 350 b; M. Ket. II, 376 under Dat. 20. Marts 1634;
nogle andre have 29. Marts, andre iejen 20. Mai 5

. Uddrag.

Christian den Fjerde <fcc. Vor Gunst tilforn.

I lige maade bede vi dig og ville, at [saa fremt Landets

Gavn og Nodtorft det udkivver] 3 du en skikkelig Mand paa

Vespcnoe til Sysselmand forordner, som over Loug og Ret

sammesteds tilborligen kan holde, og Utilbørlighed straffe og

afskaffe, [og eftersom til samme Bestilling jngen Lon skal

vere lagt, da ere vi naadigst tilfreds at hanuem maa
gives een Fisk eller to af hvert Dundrede, af Enhver som
fisker der paa Oen, for sin Umage og Bekostning til

1

Oen og fra aarligeoj8. Dermed o. s. v. Hafniæ

den 22. Octobr. Anno 1633.

Privileginm for det islandske Compagnie 1634.

paa Enehandel paa Island o. s. v. i 20 Aar. 16J 11™

Khavn 16. Juni 1634. — Norske Reg. 5, 210 b—213.

— Denne Otroy er i det hele overeensstemmende med Oc-

troyen 16. Decembr. 1619, kun at dennes Undtagelser med
Hensyn til Vestmannoerne i § 5 og 7 her bortfalde.

ffj
,

*') Reskripter af 1 1 . Marts 1633 ere udfærdigede til Lensmanden

i Island Holger Rosenkrantz Borresen og begge Biskopperne,

hvorved de befales at publicere dette aabne Brev og at folge

i samme (Norske Tegn. V, 282 b; jevnf. M. Ket. II, 369;
* Althingsb. 1633, Nr. 1).

2
) Anledningen hertil er maaskee, at i Registranten «Norske

Tegneiser« VI, 19, findes en anden Copie udg. i Skander-

borg uden Datum af samme Brev indrykket
, mellem 5.

April og 30. Mai 1634.

3
) Det indklamrede findes i den sidstnævnte Copie i Norske

Tegn, men ikke i den fdrste.
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1635. Forordning ang Leiermaals -Boder samt om

Januar. Utilladelige Gaver. Koldinghus 8 Januar J635.

— Publiceret paa Althinget 1635, Altliingsb Nr. If; Norske

Reg. 5, 253; M. Ket. II, 3S7 ; F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 69.

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom os

underdanigst berettis, hvorledis paa vort Land Island uaar

nogen fattig Undersaatte enten med Losagtighed eller andet

saadant nogen Forseelse begaait, de da lenge opholdis fra

Sakramentit, den hellige vor Herris Jesu Nadvcre, fordi

de ikke Formue have Sagen at aftinge; da efterdi enhver

sin Rettighed og Sagefald efter Landslougen sogis kan, og

ingen med Rette bor Kirkens Disciplin til sin Fordeel at

bruge, ei heller billigt nogens Sjelis Salighed af saadan

Aarsag at hindris , ville vi naadigst , saa og hermed al-

voiiigen befale, at ingen, som tilstedis at soge Kirken, skal

for nogen saadan Sag, som foibcmelt er, holdis fra Alte-

ret . naar de tilborlig Skrifte gjort have og der til ver-

dige kjendis.
i

I lige maade som vi forfare en Deel Fogder paa vort

Land Island at skal sig understaae Jorder og Odel at

kjobe, desligeste Bonderne paa forne Island at give og

forære Lensmanden og Fogdene Gaarder og Gaards-

parter, paa det de dennom hjelpe skulle deris Sager at

vinde og udfore, da ville vi hermed alle deslige og uloug-

lige Kjob og Gave alvorlige« foibudit og afskaffit have 1
,

under Straf som vedbbr. Herefter alle og hver vedkommer

sig haver at rette og forholde. Givit paa vort Slot Kol-

dinghus den 8. Januarii Anno 163;">*.

. April. Aabent Brev ang. Catechisation og Hnsbe-

Sflgelse. Khavn 22. April 1635. — Publiceret

') jevnf. Fr. 20. Marts 1676.

2
) Reskript til Lensmanden Pros Mund af samme Datum be-

faler, at han »medfolgende Forordning paa tilhorli^e Steder

paa Landet lader puhlicere, saa den til hvers Viden-

Skan kommer», Norske Tegn. VI, 46 b; M. Ket. II,

389-91.
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paa Althinget 1635, AJthingsb. Nr. 1; Korske Reg. 5, 267 b. ; 1635.

M. Ket. II, 392; F. Joh. Hist. Ecel. Isl. III , 70. Islandsk 22. April.

Oversættelse særskilt trykt paa Holum den 20. Mai 1636, og

anden Gang 1749 tillige med Fr. 29de Mai 1744 [«kgl. maj*.

nåbarbréf» o. s. frd.J. —

Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom vi

naadigst komme udi Forfaring, hvorledis Ungdommen

^ . der paa vort Land Island megit ilde skal forsbmmis,

de ikke institueris udi deris Bornelerdom og Guds sande

Kundskab som det sig bor, da vil vi naadigst hermed

Bisper, Provster, Presler og alle Kirketjenere paa for
ne

vort Land Island advarit have, at de samme Bornelerdom

idelig og flittig driver, og hver Prediken efter Evangelii

Lerdom opleso og forklare , saa og Dornene for sig lade

komme , dennom overhore og lere udenad deris Borne-

lerdom i Lutheri Calechismo, saa og lere dennom at

fore samme deris Bornelerdom til en christelig' og gude-

lig Brug udi deris daglig Bon og gudelig Ovelser, saa og

udi Liv og Lefuet og Omgengelse ; de Bom , som saa

smaae ere, skulle de udi Foreldrenis Huse besoge og

undervise; saa frcmt Presterne det forsommer, da skulle

de første og anden Gang give til de Fattige efter deris

Formue, tredie Gang deris Kald have forbrudt, og skulle

Provsterne i lige maade siaa til retle, om de forsommer

Presterne at advare og med dennom Indseende at have.

Bjudendis derfor og befalendis voris Lensmand, saa og

Bisperne som nu ere eller heiefter kommendis vorder, at

de hermed have Indseende, saa fremt de ikke dertil ville

svare og slaa os til Rette, som de der sig ikke udi deris

Bestilling saa flittig og omhyggelig forholder, som deris

Pligt og Eed dennora tilholder. Givit Uafniæ den 22,

4

April Anno 1635 *.

') Reskript af s. D. til Lensmand Pros Mund, hvorved dette

aabne Brev oversendes ham, med Ordre; «at du samme

voris obne Bref lader lese og forkynde, og siden der over

flitteligen holde, som du vilt antsvare«, Norske Tegn. VI,

59 b; M. Ket. II, 394; F. Joh. H. Eecl. Isl. III, 71.

t
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Reskript ång Qvilder

1635. Reskript til Lensmand Pros Mund, om Ind-

^_
A^ 1

skrænkningen af Qvilder paa Kronens og Dom-

kirkens Jorder. Khavn 29. April 1635 —
Publiceret paa Althinget 1635, Althingsb. Nr. 4; Norske Teen.

VI, 61; M. Ket. II, 395, jfr. F. Joh. Hist. Eccl. lsl. III, 597.

Cbrisiian den Fjerde &c. V. G. T. Vid, eflersom

vi forfare paa Kronens og Domkirkens Jorde og Gaarde

der paa vort Land Island flere Qvilder og Foeruod

skal vere paasatte end Jordebogen om formelder, eller af

Arildstid haver veret sedvonligt: thi bede vi dig og

ville, at du for"* Qvilder, som mod Jordebogen saa vel paa

Kronens som paa Domkirkens Jorde og Gaarde ere paa-

salte, strax, naar du did kommendis vorder, lader af-

skaffe, paa det vore og Domkirkens Bonder og Tjenere

ikke videre end ti Iborligt', og Jordebogen dennom til-

bolder, skulle besvergis. Dermed o. s. v. Skrevet paa

vort Slot Kjobeuhafn den 29. ApriJis Anno 1635.

1636. Bevilling for det islandske Compagnie paa

16. April. Hvalfiskeiie under Island og paa Caperie inden-

for Afstand af 4 Uger Soes eller 6 Mile.

Haderslevhus den 16 April 1636. — Ligelydende

med det under 16. Dec. 1631 anforte Privilegium; Afskrift

med Grams Haand i Geh. Areh. «Isl. II. Supplem. Nr 1,

Litr. Tt»; trykt hos M. Ket. II, 402.

12. Decbr. Reskript til Lensmand Pros Mund, ang.

Kirkernes Rettigheder. Antvorskov 12. De-

cembr. 1636. — Publiceret paa Althinget 1637 og indfort

i Althingsbogen Nr. 1, med Dat. 22. Decembr. 1636; Norske

Tegn. VI, 243; M. Ket. II, 403; Finn. Joh. Hist. Eccl. Is-

land. III, 71.

Christian den Fjerde <fcc. V. G. T. Vid, at vi naa-

digst komme udi Forfaring, hvorledis nogen Riglighed,

Kirkerne paa vort Land Island tilhorende, skal af adskil-

lig verdslig Personer efter Religionens Omskiftelse imod
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pavelige Dekreter fravindis, under den Pretéxt de skal 1636.

vere Kirkernis Patroner; thi bede vi dig og naadigst 12. Decbr.

ville, at du grandgivelig forfarer paa hvad Steder saadan

Underslef begaaes, og du siden efter des Forfaring der

paa lader tale med Retten, og endelig Dom forhverver,

anseet vi ingenlunde vil tilstede at Kirkerne nogen Rettig-

hed skal miste, som dem i gammel Tid haver veret

tillagt, med mindre det Kirkerne Jougligen kan vere fra-

kommet. Givet paa vort Slot Andtvorschouf den 12.

Dccembr. 1636.

Kongelig Resolution paa adskillige Fore- 1638.

givelser angaaende Island. Koldinghus d. 28. 28. April

April 1638. — Publiceret paa Althinget 1639 og indfort i

Alt; ingsbogen fors. A.Nr. b, under det urigtige Dat. 2 7 Mai

1638; Norske Register 6, 50 b-53; F. Joh. Hist. Éccl. isl.

III, 73—75; M. Ket. II, 416—421 ogsaa med Datum 27. Mai

1638. Trykt blandt Christian den Fjerdes Anordninger. Uddrag.

— — 4. skal Lensmanden med Bispen flittig Ind-

seende have, at ingen geistlige Jorder eller Eieudommer

selgis eller afhendis; saa fremt og nogle Jorder, Grunde

og Retligheder med Urette kan befindis at vere kommen

fra nogen geistlig Stand eller Sted , da skal Lensmanden

der paa tale og det ved Loug og Dom igjen indele og

tilbage forskaffe. — 5. Presterne skulle holde deris Garder

og Kirker ved god'Defd og Lige, saa vit mueligt er og

ske kan. — — 8. Alle Ch rist fare Jorder 1
,
Jordeparter og

de Ix Dundrede som Thingore Kloster sig tilholder (saa

fremt dét de Fattige tilkommer, hvorom Lensmanden

strax uden videre Rettergang skal lade forfare) og andre

Eieudommer, som Fattige forærit ere eller vorder, skal

ligge til Veddoe (Vibey) Hospital, og de fleste Fattige muligt

er derfore underholdis. Saa fremt og nogit givit er til

visse Personers Uoderholding, eller og nogen haver Ret-

tighed nogle visse Personer udi Hospitalet at indlegge,

) 31. Jan. 1645,



') Reskr. 10. Mai 1651.
2
) Under samme Datum, 28de April 1638, findes paany de

under 29. Novembr. 1622 \o\eni\ S. 206—211) udgivne For-

222 Kongelig Resolution om Hospitaler m. v.

1638. skal det vere dcnnom u forment og forhold is efter Fun-

28. April, datserne, imod hvilke ntet her med er ment at skulle

paabydis; dog skal og udi alt dette horis Bispernis Be-

tenkende. — — 11. Skal Lensmanden lade forfatte alle

Breve, som findis der paa Lani.it og nogen voris Jorder,

Eiendom og Rettighed vedkommer, og dennom vidimere

lade af Laugmeudene og med sit og deris Segel igjennem-

draget paa Althinget, og ingen Bogstav udi samme

Breve forandre lade, meden at de paa Islandiske udskrivis

Ord fra Ord i samme Bog, dog med eode, leslige danske

Bogslaver, og paa got Papir, og skal tvende Gjenparter

gjoris, den ene leggis ved Bessestad , den anden i voris

Cancellie indskikkis. lligemaade skal Lensmanden og

Bispen og i en Bog lade forfatte alle Fundatser og Breve,

som gjelder paa Domkirken , Kirkerne der paa Landet og

Hospitalet, saa og paa deris Eie og Retligheder, og der-

med forfare lade, med Gjenparten gemmendraget og Skrift

som forbemeldt er. — 12. Efter som vi naadigst for

dette haver befalet en Landsthingsskriver der paa Landit

at beskikkis, og om hans Lou intet vist hidindtil er fuld-

byrdet , da skal hannem her efter givis til Loo af hver

Sysselmand halvanden Rigsdaler, af hver Klosterholder en

Rigsdaler, og af hver Ombudsholder en halv Rigsdaler \
og han derimod holde en rigtig Althingsbog med Land-

sens I udsegel igjcmmeldraget og nuniereret, og der ind-

fore alt hvis paa Althinget bliver forhandlet, som i

Thingbogen bor at indforis, og ikke andet der indskrive

end voris udgifne Breve og Mandater, saa og Domme som

paa Althingit dommis og for Retten forrettis, saa og hvis

som ellers bliver af Lensmanden paa voris Vegne befalit;

og skal han forskaffe Sysselmandene og Klosterholdere ^
Rigtighed af Thingbogen udskreven, hvis de bor at have,

som de udi deris Syssel skulle lade forkynde for Almuen.
!

Givet paa vort Slot Koldingiius den 28. Aprilis 1638*.

i

*
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Reskript til Hermand Holst, Tolder i Ore-

sund, ang det islandske Compagnies Toldfrihed.
2i

Gluksburg 26 Oktobr. 1639. — Originalen med det

kongelige Segl paatrykt, i Rentek. Archiv: «Kongelige Re-

solutioner og Betalinger m. v,»-, Siell. Tegn. XXVI, 356 b.

Christian den Fjerde &c. V. G. T. Eftersom det

islandske Compagnie underdanigst lader give tilkjende,

hvoiledis donuom skal affordris Told der udi Sundet af

hvis Vare som til Island sendis, saavel som ogsaa af hvis

igjen derfra kommer, hvilket skal vere imod deris af os

dennom nandigste meddelte Privilegier, hvilke blandt

andet formelder, at Compagniet skal aarligen for hvert

Skib som lober til Island erlegge udi voris Rentekammer »

tyve Rigsdaler, foruden den sedvonlig Haufne - Told
, og

siden for al anden Told vere forskaanet af hvis Gods did

hen eller tilbage skikkis, foregivendis hos dig paa Com-

pagniets Vegne at skal vere nedsat en dx?el Penge, samme

uu fordrede Told anrorendis, underdanigst begjerendis,

dennom samme Peuge igjen naadigst maatte lilstillis, og

Compagniets Vare, som til og fra Island skibis, herefter

at maatte fri passere, efter deris derpaa meddelte Privi-

legier: — Da efterdi vi erfare, samme Tolds Opborsel

at skal stride imod deris af os dennom naadigst meddelte

Privilegier, bede vi dig og ville, at du lader for" is-

landske Compagnie vere følgagtig hvis Penge hos dig er

nedsat, saa ogsaa herefter ikke med uogen Told besverger,

ordninger: 1) om Præsternes Kald og Ordinantsen, og *2)

om Lovbud, Trættekjob o. s. v., indtorte i CanceJ|iets

Registrant (Norske Reg. 6, 47, 49), og disse to, tilligemed

den ovenanforte Resolution, oversendes Lensmand Pros

Mund med Reskript d. Flensborg d. 4. Mai H>38 med

Befaling: «at du samme vore Forordninger lader lese

og forkynde, hvorefter enhver sig kan vide at rette og

forholde, og du derover at bolde som ved bor«. Norske

Tegn. VI, 321 b; M. Ket. Il, 413. De findes ogsaa alle

at være publicerede paa Altbinget 1639.
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26. OKtobr. som imod deris Privilegier strider. Dermed skeer vor
- Vi Mie. Skrevit til vor Befestuing L)chsburg den 26.

Octobris Anno 1638.

t

1640. Kongelig Stadfæstelse paa Byjaskers - Dom-
^J[uni^men af 4. Mai 1631, ang. Afbetaling af Handels-

gjeld. Khavn 1. Juni 1640 1
. — Publiceret paa Al-

thinget 1640 og indfort i Althingsbogen s. A. ; Norske Reg.

6, 229;- M. Ret. II, 427-43 i.

Vi Christian den Fjerde Åc. G. A. V. at eftersom

det islandske Compagnie underdanigst hos os haver ladet

anholde: vi riaå'digst ville con/irmere en Dom, som er

domt paa Bieskeer paa vort Land Island, anlangendis om
hvis Gjeld som de haver hos Almuen sammesteds at ind-

fordre, hvilken Dom ljuder Ord fra -Ord som efter folger:

•Anno 1631 den 4. dag Maj i paa Byeskiers Rettcrthing-

sted, vare disse efterskrefne Mend af velbyrdig Holger

Rosenlaanlzis fuldmeglige Fouget over Island, Oluff Peder-

sen til Doms nefnde: Thomas Hallsen, Thorder Laurissen

(Einarsson) og Olaver Joensen, Laugretlemend, Joen Oddsen,

Berger Hallsen og Thorkild Olafssen, om det vise og

. velagte islandske Compagnies Gjeld og tilstaaendis Be-

stanz hvor udi Landet, som ikke vorder i rette tilsette

Tid og Termin betalt til Kjobmendcoe, som Grimer

Bergssen og Melchior Hanssen vare Dom og Ret paa be-

gjerendis paa for
nB Compagniens Vegne, hvoiiedis de skulle

der om handle, thi dennom, som ogsaa noksom vitterligt

er, sjuntis stor Umag og Bekostning at stefne, dele eller

laugsoge saa mange Mend lang Vei udi Sysselet eller udi

andre Syssler eller Landsfjerdinger, enten det er om stor

Gjeld eller ringe Gjeld, fordi at hos mange er Gjelden

saa ringe, at hver er ikke den Umage eller Bekostning

verd, som de skulle derpaa anVeude, dersom de skulle

') Ny Bekræftelse i Taxtanordning 6. Mai 1684 og 10.

April 1T02.
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den med rette Lougsogelse efter islandske Kjobebalkis*

Formelding indfordre. — Nu staaer saaledis udi islandske 1

Loug: «Sags6ger skal være for hvert MaaU. Rom for™

Grimer Bergsscn frem paa Thinget med Kjobmandens

Hans Nansens egen Håndskrift og Fuldmagts Bref, for-

meldendis, al Grimer skulde den Gjeld indkreve og

opbere, som for
ne Hans Nansen paa Rodernis Vegne her

udi Landet tilstod, og han self ikke hafde qvilterit eller

Dag givit at maatte stande. I lige maade hafde og

Melchior Hanssen Kjobmandens Mogens Nielsens Fuldmagt

og Oinbudsbref om samme Compagniens Gjeld at skulle

iudkreve, hvilket for"' Fuldmagtsbref vi besaa og domte

den louglig at vere. ~ Klagede de begge for os

Dommere og Domsmcnd , at der var mange Mend her

udi Landet, som ikke vilde og ikke hafde betalt sin Gjeld

til Kjobmendene udi tre, fire, sex eller otte Aar og len-

gere, dog Kjobmendene ideligen paa hvert Aar haver

dennom krevit; thi en Part, uaar de haver gjort Skylden,

saa tilfalder dennom Fattigdom, dog de vilde betale saa

kunde de ikke; nogle lobe saa lang Vei hjem i Landit, at

Kjobmendene kunne dennom ikke opspdrge, og somme

kunde betale og vil dog ikke uden Lougsogelse. — Da

paa det saadan Uskikkelighed imod Loug og Ret ikke

skulle blive for gemen her i Landit, og Kjobmendene

ikke skulle med vidtloftige Proces og Rettergang forhindris

paa deris lange Reise, Compagniet saavel som dennom

selver til stor Skade og Forsømmelse, haver vi derfore

indfort disse efterfølgende Lougens og Rctterboderuis

Punkter og Artikle, som vi for os funde og os sjuutis

der besl tilhore.

Forst staaer saaledis udi Kong Hagens Retterbod 1
:

««De Losemend som Uskjel gjore og Gjeld bor at betale,

da tage Sysselmanden deris Gods op med lougagtige

Bonders Yidskab, og betale hver sin Gjeld, om det naaer

l

) Retterbod 14. Juni 1314, § 21, see ovenf. S. 30.

!h 15
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1640. til, eller miste hver som han var skyldig efter som det

1. Juni. lober til; og saa skal hver Sysselmand gjore i sit Syssel« ».

item staaer saa udi Kong Magnus Relterbod 1
: (^Ma-

gnus med Guds Naade Norgis Konning: Os og vort Raad

haver verit tilkjendegivit, at de Kjobmend som hid seigle

til Landet faa ikke sin Gjeld i rette Tid (af dem) som den-

nom ere skyldig, og at deris Reise der over ideligen for-

bindris, at de komme seent af Landit, eller at de faar der

at ligge to Vinler, som sig ellers ikke hafde agtet uden

een. Og efterdi vi vil i ingen Maade sligt fordrage, da

bjude vi eder at I have betalt alle Ostmend deris Gjeld

til Sanct Olufs Dag i hver Sommer, saa frerat som en-

hver, ikke haver betalf, vil svare os tolf Alner af hvert

Hundrit som han var skyldig, og ligesaa moget dennom

som Gjelden bor at indkreve. Da bjude vi Sysselmendene

eller deris Ombudsmend, og de fire lougaglige Mend som

han med sig tilnefner, at de lade udvordere derfore isteden

hjemme af hans Gods, saa moget som Gjelden er sior til,

Qg dermed Flolning til Skibs, og serdelis ogsaa dennom,

som Gjeldm bor at opbere, half Mark, skal detle ud-

vorderis uden Lougsogelse, hvor som deris Gods kan lindis

som Gjelden bor at betale. Ville voris Sysselmend eller

deris Ombudsmend denne vor Befaling ei holde eller

styrke, da vide sandelige at de skulle miste Sysseler og al

den Herlighed som de haver af os og Kronen
, og der

foruden mode voris Ugunst« ».

Item Koning Christian den Fjerdes Bref, som er ud-

givit med den islandske Taxt Anno 1619 , der udi staar

saaledis: ««Og skal voris Lensmand .... [o. s. v.

see For. om Taxten 16. Dec. 1619 § 12 ovenfor §. 186]

.... som hidiudlil skeet er»».

Thi formedelst disse kongelige Forordninger og Retter-

') Denne Retterbod findes i dansk Oversættelse bagved den

danske Jonsbog 1763, S. 394—5, uden Aar; Lat. Over-

sættelse i Torfæi Hist. Norveg. IV, 459, ogsaa uden Aar,

men henfort af Forf. til 1331; Magnus Ketilsson II, 431

Anm. henforer den derimod til 1330.
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boder domme vi for
ne Domsmend saaledis som efter 1640,

folger: Forst alle de Mend, som saa stor Gjeld bor at i. Juni.

betale, som for"
8 Kong Magnus Retterbod formelder,

brodige 12 Alner til Kongen af hvert Hundret, og andre

12 Alne til dennom som Gjeldcn bor at opbere, hvert

Aar, saalenge som hun ubetalt er. Men de som ikke

ville betale til den rette Tid og Termin, efter hoibemeldte

Kong Chrislian den Fjerdis Bref, og efter at de haver

hort denne Dom, da gjeld e de Kongen otte Marker i Breve-

brud og 4 Marker i Domrof, og svare dennom som Skyl-

den bor at indkreve al deris Kost og Tering, som de

derpaa anvender. — Men de som mindre bor at betale

end Uundret, gjelde 6 Alner for 60 Alner, 3 Alner for

HO Alner, og halvanden Alen for 15 Alner, og 4 Marker i

Domrof, og i lige Maade svare Kost og Tering, som for-

bemeldt er. End hvo som Gjelden negter, da sverge

fuld Eed inden 14 Netter efter den Termin, som foru * hdi-

betroede Kong Christian den Fjerdis Bref om formelder,

eller betale Gjelden saa muget som han om krevis , og

svare efter som Dommen udviser. Men om nogen Ilyndren

eller Nodsyn kan til at falde, at de Islandske ikke saa

snart betale kunde, da overveie gode Meod deris Nodsyn,

eller om Kjobmendene selger dyrere end efter Taxien, da

betalis derfore ikke mere end ret er, og Kjobmendene

svare da derfor Brot, for hver en som de u forrette,

om de anderledis handle eller kjobslaa ved Islenderne

end Kongel. Maj*. Bref og Taxt formelder, og dennom,

som uforrettet vorder, deris Ret efter louglige Dom. Sam-

toktc denne Dom med os for
ne

Fouget og satte sin Hand-

skrift med voris her under. Actum ut supra». —
Da ville vi hermed naadigst samme Dom confirmeret

have, saa og her med coufirmerer og stadfester udi alle

sine Ord og Punkter som forskrevit stander, forbjudeudis

alle og enhver herimod efter som forskrevit staar at

hindre eller i nogen Maade Forfang at gjore, under vor

Hyllist og Naade. Givit paa vort Slot Kjdbenhafn den

i, Junii 1640.

15*
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1640. Althings-Resolution om Præste-Enkers Skatfri-

.^^IlLhed. 30. Juni 1640. — Efter J. Erichsens Samling

af Althingsboger i det kongelige Bibliothek: Althingsb, 1610,

Nr. 19. Uddrag..

— __. — Sérdeilis meinum vær )?ær ekkjurnar (o:

prcsta) skattfu'ar, J)au år som J>ær eru ekkjur og ogiptar

og halda sig vel , en tfundai
1

gjald haldist eptir venju-

legum hætti, utan }>eirra fribcit bevisist mciri.

1641. Althings-Resolution ang. Præstetiende af Kirke-

30^Jun*iT godser. SO. Juni 1641. - Efter J. Erichsens Sam-

ling af Althingsboger i det kongelige Bibliothek. Althingsb.

1641, Nr. 15; jevnf. Thottske Saml. JNr. 1285 Fol.

Anno 1641 })ann 30. Juni å Oxarårjringi var upp

lesino domur Orms Jonssonar, umbobsmanns Vigfiisar

Gfslasonar lir Arnes syslu , um tiuodargjald til prostanna

af kii kjunnar jorbum ; en af J>vi biskupinn M. Brynjolfur

Sveinsson afsagoi neinar nyjungar uppå stabarins jaroir

ab lofa. sem domkirkjunni vibwkur ebur henoar eignum

og inntaki moti kgl. maj** bréfi , sem hannar ab Jåta

leggja ddmkirkjunnar eign undir log, nema hann sjalfur

lofi
; fess annars, ab hans embætlisbréf, af konginum

sjålfum utgefib, befalar J)essum biskupi Skålholl og biskup-

legt embæiti meb J)Vi sama moti sem hans formenn fyrir

hann haft hafa; en biskupinn spnrbi alinonnilega i 16g-

réttu, hvort nokkur mabur vissi J)ær U'undir goldnar hafa

verib af Skålholls stabar jorbum? en f>eir svoruou nei til.

J>vi fyrir allt Jwtia afsegir biskupinn neinar nyjungar

undir ab gångast, fyrr en kgl. maj'gjorir {>ar abra séilega

skikknn å En lo^manna og logréltunnar svar hér uppå

var J)ab, ab J^ab sk\Jdi standa til kgl. maj" ålyklunar

hvort J)ab skjldi seljast uppa J)å sem å kirkjunnar jorbum

bua, cbur })ab skyldi koita Jandskuldiua; og verbi Jæir

prestarnir J>Vi sam^ykkir.

17. oktbr. Reskript til Lensmand Pros Mund om Lfis-

gangeres Nedsendelse til Bremerholm. Khavn
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17. Oktobr. 1641. — Findes ikke at være publiceret.

Norske Tegn VII, 86 b har «Fer6e» istedenfor «Island», 1?

udentvivl rigtigere. M. Ket. II, 433.

Christian den Fjerde <fcc. V. G. T. Vid, eftersom for

os lader andrage menige Prester paa vort Land Island {rett.

Fcroe)^ hvorledis der sammesteds en. Andeli Losgengere skal

befi'ndis, som ingen vis Nering haver, mens langt mere

Landet omstrippe og med Tyverie, Plynderi og anden

Mutvillighed Almuen stor Skade tilfoie. Da bede vi dig

og ville, at du med Flid efter saadanne Personer lader

inquirere, og dennem som du ertappe kan , som sig ei

saa hoiligen haver forseet, at de for deris Gjeruinger paa

Livet kan straffis, hid ncder til Bremerholm for vor

Kjobsted Kjobenhavn vel forvarit udi Jern lader nedskikke.

Skrevit paa vort Slot Kjdbcnhafn den 17. Octobr. .1641.

Instrux for kongelig Foged paa Island Jens

Soffrensen. — M. Ket. li; 444; Uddrag (uden Datum)
3J

publiceret og indfort i Althingsbogen 164b, Nr. 5. Uddrag.

— — 5. Efter som du for os og lader andrage, ad-

skillige Christfaar- Jorder 1
at vore der paa Landit, som

de Fattige af forste Begyndelse skal have tilhort, da bede

vi dig og naadigst ville, at du med Loug og Ret derpaa

skalt tale, om de ikke bor at folge Vidoer Hospital til de

Fattiges Underholdning sammesteds. — — Givet paa vort

Slot Frederiksborg den 31. Januarii Anno 1045.
'

Reskript til Foged Jens Soffrensen, at over-

holde slrængt Handels • Monopolet. Khavn den

3. April 1645. — Original i Stiftamts-Archivet i Island,

A. 105, paategnet at være publiceret paa Allhinget den 29.

Juni 1045 (rett. 1646, see d. A. Altliingsbog Nr. 2); Rubr.

i Norske Tegn. VII, 243 ; M. Ket. II, 446.

Christian den Fjerde &c. V. G. T. Vi bede dig og

naadigst ville, at du med Skipper Oluf Hendrichsen, som

med forderligste agter at segle paa vort Land Island, saa

') kristfjdrTjaroir, jfr. Reskr. 21. April 1619 og 28. April 1638.
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vel som med alle andre haver flittig og tilborlig Ind-

seende, at de ei imod det islandske Compagnies Privile-

gier med Kjobmandskab og ellers i andre Maader der paa

Landet noget at handle og forelage sig til fordriste, saa

fremt du ikke self dertil vil svare; til hvilken Ende vi

og naadigst ville, at du alle vores derom udgangne Man-

dater paa Landet paa ny skal lade lese og tilborligen

forkynde Hermed o. s. v. Skrevit paa vort Slot Kjoben-

hafn den 3. Aprilis 1645.

Kongeligt Forbud til Island, mod Handel med

tiidre end Compagniet. Khavn 13. Aprilis 1646.

— Original i Stiftamts- Archivet i Island, A. 105, paategnet

at være læst i Laugretten 29. Juni 1646 ; M. Ket. II, 4 i7—49

Vi Christian den Fjerde <£c. helse eder vore kjere

troe Undersåtter, Befalingsmend, Bisper, Provster, Prester,

Lougmend, Sysselmend og alle, som Bestilling have, saa

og menige Almue, som bogge og bo paa vort Land Is-

laud ævindeligen med Guds og vor Naade ! Vider, at os

af det islandske Compagnies Forvaltere underdanigst an-

dragis, hvorledis imod voris dcnnom naadigst forundte

Privilegier IJolIendere og andre fremmede understaa sig

at komme der i Landet og der Compagniet ikke til ringe

Skade at bruge deris Kjobmandskab. Da efterdi saadan

i sig self er mod voris naadigste Vilge og Mening, og

udtrokkeligen mod de Privilegier og Friheder, vi forne

Compagnie naadigst af kongelig Magt og Myndighed undt

og givet haver : ville vi alle og hver hermed strengeligen

og alvorligen befalet have, at de ikke alene saadant

(saadanne?) slrax fra Landet viser, naar de ankommer,

medens og, at de sig al Omgengelse med dennom entholde,

dennom hverken selger enten af deris fiaade naar de ere

ude at fiske, elier af deris Vare i Landet, ei heller af

dennom sig noget tilforhandle, hvad det og vere kan.

') I Registrantrækken af «Norske Register« savnes een Pro-

tokol, for Aarene 1643—48.
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>

Fordrister sig nogen her imod at gjore, da skal han, 1646.

om han nogen Bestilling haver, den sirax have forbrvidt,
^J^" ApriT

hvad heller han self handler eller tiisleder andre af Is-

lenderne at handle med for"
8 Fremmede og Edlcndiske,

og der foruden slaa os til Rette, som den voris Mandater

overtreder, og med dennom samtykker som det over I reder.

Almuen, som sig derimod at gjore tilfordrisler, skal i lige

mande staa til rette som voris Forbuds Overtreder. Hvor

efter alle og enhver sig kan have at rette, og for Skade

at tage vare; dette vi og derfore til alles Efterrelning

haver ladet publicere. — Derimod skal Compagniet handle

billigen med Indvaanerne, dennom dyglige og gode Vare

tilbringe og forskaffe, som de det ville andsvare og kjendt

vere. Forbydendis alle og enhver her imod at handle,

under vor Hyllist og Naade. Givit paa vort Slot Rjoben-

hafn den 13. ApriJis 1646.

Instruction for det islandske Compagnies 8. Mai.

Betjente. Khavn 8. Mai 1646. — M Ket. if;

450-463. - Uddrag.

Instruction og Artikuler, hvorefter det islandske Com-

pagnies Kjobmend, Skippere med andre Officerer og det

gemene Folk paa Compagniens egne saa vel og Fragtskibe,

paa Reisen til og fra Island, Vestmannoe og Feroe sig

skal have at rette og forholde.

— — 8. Efter Ldseilingen af Sundet skal Kjob-

manden paa hvert Skib holde rigtig Journal paa alt hvis

paa Reisen passerer, hvad Vinden dagligen er, og hvad

Cours de gaaer, hvortil dennom udaf Compagniet Boger

skal forskaflis, som de efter endt Reise til Compaguieus

Forvaltere slrax skulle igjen indlevere; findis nogen til

samme Journal at holde forsommelig, vere Forvalterens

arbilal Straf undergifne. — — 10. Kjobmendene skulle

aarligen paa hver $in Hafn i Island de Fattige 50 Alen

Pechling og en Tonde Meél til Almisse meddele, som

dennem udi Regenskabit skal gotgjoris. — — 17, Hvilken

i
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1646 . Kjobmand som sig understaar at tilstede eller see igjen-

8. Mai. nem Fingre, at med Fremmede handlis, vere sig Engelsker

eller andre, enten paa Landet, udi Hafner eller udenfore,

eller og self med dennom handle, slial som en utro Tjener

derfore stande til Rette. — 18. Kjobmendene skulle

med Folket have god Opsjun, og ikke tilstede nogen

Kjobmandskab udi Landet atbrugis, ei heller Kjobmanden

Skipperen, enten selver have, eller og Folket Foring udi

Skibet at have, tilstede, imod Kongel. Maj' Ordinantie,

saa fremt baade Kjobmanden og Skipper ikke derfore

ville straffis og stande til rette; dog skal alligevel efter

* samme kongel. Forordning for Folkets Kjobmandskab og

Foring fri Penge udiSledeu tilstedis, som af de indskibede

Vare der fra Landet, naar de in salvo ankommer, skal

betalis
1

: en Skipper 60 Daler, en Hoibaadsmand 30 Daler,

en god Skibmand eller Constabel 25 Daler, en Baadsmand

20 Daler, en Kok i lige maade 20 Daler, en Pocker eller

ung Dreng 10 Daler. En Styrmand, en Bodker, en

Slagter, en Arbeidskarl skal bevilgis ligesaa megit til

Foringspenge som de fanger til Hyre. Dog alt saadant

at gaa paa hver sit eget Eventyr. 30. Saa erindris

nu Kjobmendene, efter den 17. Punkt, ingen Fremmede

nogen Handel at tilstede, medens naar de det ei self kan .

afverge. neste Sysselmaud eller Ombudsmand det at give

tilkjende; vil han det ikke forekomme, da med 2 Mend

af Compagniens Folk hannem protestelig beskikke og for-

kynde hannem Kongel. Maj*' derom udgangne Bref, datcrit

den 16. Aprilis 1636 2
, hvoraf her hos Copia medfolger,

og hans Svar derpaa tage beskreven. — 31. Efter hvilken

for"* Ordinantsie og Artikuler de som sig paa den islandske

Og feroeske Farvand lader bruge, som for er meldt, sig

skulle have at rette, ligesom de sig tro og flittige til

Compagniens Bedste lade finde god Lon og Befordring

ville vere gevertige. Og de sig anderledis comporterer

') jfr. Fr. 22. Marts 1620.

*) ovenfor S. 220.
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og sig herefter (ikltc) regulerer skal ikke alenisle som udygtige

casseris, og aldrig mere for Compagniet blive betroet til

at segle, medens der foruden, saa som de Compagniens

Fordeel, Gafn og Bedste ikke haver villet eftertragte, til -

i| borligen stande til rette. Til videre Bekreftning haver

vi ladet Compagniens Indsiegel her under trykke. Kjo-

benhafn den 8. I\laji Anno 1646.

Reskript til Biskopperne i Island, angaaende 10. Decbr.

Præsters Leiermaal. Frederiksborg d. 10. De-

cembr. 1646. — Publiceret og indfort i Althingsbogen

1647, Nr. 4; Norske Tegn. VII, 346; M. Ket. II, 464; Finn.

Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 76.

Christian den Fjerde étc. V Synd. G. T. Eftersom vi

naadigst kommer udi Forfaring paa vort Land Island sig

ikke ringe Uskikkelighed og Forargelse at begive af Pre-

sterne, som sig med Iloreri og Skorlefnit. forseer, da paa

det saadant saavel der som andensteds her udi vore Riger

og Lande her efter maa forekommis og de som sig her

udinden forsett andre til Afsky og Exempel tilborligen

derfor kan blive straffit, ville vi det naadigst her efter

alvorligen have paabudet og befalet, at alle Prester, som

sig saaledis med Iloreri eller Skorlefnit forseer, den •

menige Mand til Forargelse, som de billigen med skik-

kelig Lefnit og Lerdotn burde at opbygge, straxen efter

foregaaende Dom skal afsettis og sit Kald dermed have

forbrult, ei heller til nogen anden Kald igjen tilstedis,

| forend de derpaa voris naadigste Bevilning haver erlangit

og tilvejebragt. Hvorefter I eder have at rette. Frede-

-

1

riksborg den 10. Dicembr. 1646.

Forordning om Jordegodses Opbydelse og io. Decbr.

Afhændelse paa Island. Frederiksborg 10. De-

cembr. 1646. — Publiceret og inafort i Althingsbogen

1647, Nr. 1. Efter trykt Original. M. Ket. II, 466-67.

v Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. , at eftersom

| Ti naadigst erfare, stor Misforstahd og Trette at foraar-

I
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1646. sagis paa vort Land Island af Jordegodsis Afhendclse og

10. Decbr. Opbjudelse, efterdi saa udi den islandske Lov ikke ud-

trykkeligen findis specificerit, hvorvidt forbem*6 Opbjudelse

til neste Venner skre skal. Da paa det videre Trolle og

Ulcilighed dermed kan forekommis, ville vi naadigst det

saalidis her efter forhoUlit have, at hvo som Jordegods

der vil selge og afhende skal lillenkt og forpligt vere det

forst trende Gange til Herritsthing og engang til Lands-

eller Althingit sine neste Venner, som hannem udi forsle

og andit Led ere beslegtiget, og ikke 'lengere hen, at

lilbjude. Dersom da ingen af forbemeldte hans neste

Venner, som hannem udi for
ne

forste og andet Led paa-

rorer, det sig at tilforhandle for billig Verd begjerer,

skal det siden enhver forbem*' Jordegods, efter at det

lovlige«, som for er rdrt, befindis at vere Ojibudet, til

Fremmede at . selge og afhende frit og tilladt vere, saa

ingen derefter sig maa undcrstaa for** Joidegodsis Kjob

at rygge eller paatale. Hvorefter alle og enhver paa

forbem46
vort Land Island boendis sig underdanigst skal

have at rette og forholde.

Givet paa vort Slot Frederiksborg den 10. Decembris

Anno 1646.

1647. Althings-Resolution om Kirketiende af Jorder,

^JO^ 1- Juli 1647. — J. Erichsens Samling af Althingsboger

i det kongelige Bibliothek : 1647, Nr. 27.

Anno 1647 J)ann 1. Juli var ddmi Orms Vigfiissonar

um kirkjutiund af Brautarhollti svo gegnt af logmonnum

båbum og logréttumonuum : ab })ab heimaland kirkjan

stendur å, meb hennar eiginlegri innstæbu, skuli ekki

tiundast , en um kaupahlutann standi eptir J)vi sem hingab

til verife heiir og vift hefir gen^izt.

1650. Anordning om Præste - Enkers Naadsens Aar.

3. Mai. Khavn 3. Mai 1650 1 — Publiceret og indfort i Al-

) Reskr. 8. Mai 1686 og Anm. dertil
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thingsbogen 1650 Nr. 2; Norske Reg. 8, 628 b; M. Ket. III,

17; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 458.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V., at vi paa

Gejstlighedens paa vort Land Island, deris underdanigste

Ansogning, naadigst haver for got anseet om Preste-Eokernis

Naadsens Aar sammesteds at gjore denne naadigste An-

ordning, at med for
ne Naadsens Aar herefter skal forholdis

efter den islandske Loug, saa den skal forstaaes at be-

gynde fra forste Fardag, som berettis at indfalde sidst

i Majo, efter Presternis dodelige Afgang, og siden endis

neste Fardag der efter. Dog skal for
ne Enke dis imid-

lertid tiltenkt og forpligt vere , Presten, som i den Af-

dodis Sted igjen kaidis, tilborligen des imidlertid at under-

holde. Forbydendis alle og enhver for
ne

Preste Enker

her imod, efter som forskrevit staaer, at hindre eller udi

nogen Maade Forfang at. gjore, under vor Hyldest og

Naade. Givet paa vort Slot Rjobenhafn den 3. Mai 1650.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

om haardnakkede Menneskers Straf. Khavn 3.

Mai 1650. — Publiceret paa Althinget 1650; Original i

Stiftamts-Archivet i Island, A. 105 ; Norske Tegn. VIII, 156;

M. Ket. III, 17; Finn. Joh. Hist. Eccl. III, 459.

Frederik den Tredie &c. V S. G. T. Eftersom

vi komme udi naadigst Forfaring, at endeel forherdede

og haardnakkede Mennisker paa vort Land Island sig

uforsvarligen skal understaa, lidet eller intet at agte om Pre-

sternis Paamindelse og Kirkens Disciplin : da efterdi saadan

Foragt billigen hoit bor at straffis, bede vi eder og naadigst

ville, at I Sysselmendene sammesteds paa vore vegne

alvorligen tilholder, at de saadanne ugudelige Mennisker,

som herudinden skyldige befindis, andre til Afsky tilhor-

ligen straffer. Dermed sjteer vor Villie &c. Skrevet paa

vort Slot Kjobenhafn d. 3. Maji 1650.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke og

Biskopperne, ang. Kirkers overflødige Inventarium.
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1650. Khavn 3. Mai 1650. — Publiceret paa Althinget og

3 jtøaj
indfort i Althingsbogen 1662; Original i Stiftamts-Archivet i

Island, A, 105; Korske Tegn. VIII, 152; M. Ket. 111, 18; Finn.

Job. Hist. Eccl. Isl. III, 459.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom

af Gejstligheden paa vort Land Island hos os underdanigst

supplicando anholdis og begjeris, at Kirkernis Inventarii-

qvæg af Kjor og Heste o. s. v. maatte afskaffis og forvexlis

udi Penge Kirkerne til Bedste, da ere vi naadigst dermed

tilfreds, at fornefnte overflødig og unottig Inventarium

maa afskaffis, og siden haver I med de fornemste af Geist-

ligheden der paa Landet os eders underdanigste Betenken

og Beretuing at tilskikke, hvad det sig bedrage kan, og

hvorledis I formener det best Kirkerne til Gode og Frem

-

tarf at kunde brugis og anvendis. Derefter vi os efter

des befundene Beskaffenhed naadigst videre ville vide at

resolvere. Dermed <fcc. Skrevet paa vort Slot Kjobcnhafn

den 3. Mai 1650.

Mai. Aabent Brev om Vrag paa Kirkernes Grunde.

Khavn 3. Mai 1650 i
. Publiceret og indfort i Al-

;
thingsbogen 1650, Nr. 1 ; Norske Reg. 8, 629 b ; M. Ket. III,

19; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl III, 458.

Vi. Frederik den Tredie &c. G. A. V., at vi paa

Geistligheden paa vort Land Island deris underdanigste

Ansogning og Begjering naadigst haver bevilget og til-

ladt, saa og hermed bevilger og tillader, at hvis Vrag af

Eeg, Gran eller Fyr, der paa Domkirkemis eller andre

Kirkers 2 Grunde sammesteds befindis at strande og ind-

drivis, maa efter Landsloven af Bisperne, i hvis Stift det

skeer, dog med voris Lensmands, den som nu er eller

her efter kommendis vorder, hans Videnskab og Samlokke,

Kirkerne efterladis og til deris Beste anvendis, naar ingen

Eiermand efter loflig Tids Forlob der til kommer eller sig

') Resol. 26. Marts 1736 ; Plak. 4. Mai 1778
2
) Althings-Resol. 3. Juli 1682.
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angiver. Forbydcndis alle og enhver herimod, eftersom 1650.

forsk revit staar, at hindre eller udi nogen Maade Forfang ^^j^p
at gjore, under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort

Slot Kjobenhafn den 3. Mai 1650.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 10. Mai.

ang. Spedalskheden, samt om Veivæsenet. Khavn

10. Mai 1650. — Original i Stiftamts-Archivet i Island

A. 105; Norske Tegn. VIII, 160; M. Ket. III, 28.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom

vi naadigst erfarer af eders underdanigste Beretning, spe-

dalske Sjugdom paa vort Land Island, formedelst deu

gemene Mands Nachlessighed og Ureeulighed udi deris

Huse , meget at tage Overhaand;| — stor Besveriighed

der foruden for den reisende Mand at findis der paa

Landet, for Mangel af Broer, Ferger og Vcienis Repara-

tion , hvorom 1 formener, voris Undersaatter der paa

Landet og de Reisende til Bedste, tjenlig og gafnlig For-

andring at kunde foretagis. Da bede vi eder og uaadigst

ville, at 1 de fornemste der paa Laudet her over horer,

saa og siden med dennem overveier og betenker, hvor-

ledis foi nefnte spedalske Sjugdom , nest Guds naadige .

Bistand, ved tjenlige Middel saavidt mueligt kan fore-

kommis, og Veicne paa Laudet, hvor foruodent gjoris,

bekvemmeligen vorde repareret, Broer og Pramme bygt

og heulagt, hvorom I og siden paa voris naadigste Bati-

fication tjenlig Anordning haver at gjore. Givet paa vort

Slot Kjobenhafn d 10. Maji 1650.

Aabent Brev ang. Friskyds for Lensmanden. 10. Mai.

Khavn 10. Mai 1650. — Publiceret og indfort

i Althingsbogen 1650, Nr. 3; Original i Stiftamts-Archivet i

Island, paategnet at være publiceret paa Althinget 5. Juli 1682,

12. Juli 1706 og 11. Juli 1719, samt paa Képavogs Thing

11. Oktober 1745; Norske Reg. 8, 639 b; M. Ket. III, 29.

Vi Frederik den Tredie &c. helser eder vore kjere

troe Undersaatter, boendis paa vort Land Island, evinde-
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1650. Ugen med Gud og vor Naade. Eftersom vi kommer udi

^^T^naadigst Foi faring, at I eder, imod hvis andensteds udi
10. Mai. °

vore Riger og Lande brugeligt er, nogen sær Frihed skal

- til holde, idet I eder skal besverge at flotte og skottse

voris Leusmand der paa vort Land Island, naar han for-

aarsagis at reise der omkring udi Landet udi vore

anbofalde Verf og Bestillinger; da paa det saadan

Uskikkelighed maa forekommis, bjude vi og alvorligen

befale eder alle og enhver, som bygge og boe paa for"

vort Land Island, at I verer tiltenkt: voris Lensmand,

den som nu er og hans Efterkommere, saavel som deris

Betjente og Fuldraegtige, naar de foraarsagis paa vore

vegne at reise, eller skifekis omkring der udi Landet, med

fri Fordrenskab der udi Landetuden nogen Betalning til Lands

og Vands betjener, saa og hvor Behof gjoris flotter og forer,

ligesom det andensteds brugeligt er og veret haver, saa

fremt som de af eder, som sig herimod modvilligen an-

stiller, og det at gjore vegrer, ikke derfore som vore

velmente Anordningers Foragtere og Overtredere ved

Loug og Bet ville sogis, tillalis og straffis som ved bor.

Hvorefter I eder Lan have at rette og for Skade at tage

vare. Givet paa vort Slot Kjobeuhafn den 10. Mai 1650.

io. Mai. Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

at Jordafgifter paa Krongodserne ikke maa
forhfiieS. Khavn 10. Mai 1630. — Publiceret

paa Althinget 1682; Norske Tegn. VIII, 160 b; M. Ket. III, 28.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Eftersom

Undersaatterne paa vort Land Island underdanigst lader

anholde og begjere, at Afgifterne, som aarligen givis af

Ombuds og Klosterholdere sammesteds, ei herefter, som

hidindtil skeed er, af voris Lensmend sammesteds maatte

forhoies og opsettis, da bede vi eder og naadigst ville,

saa og alvorligen eder ville hermed have paamint, at I

for
ne vore Undersaatter her udinden ikke nogit ubilligt,

uden nogen voris sær naadigste Anordning, paalegger,
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som de kunde bave Foie til sig med Rette over at be- 1650.

sverge; ville og derhos naadigst, at I herefter ikke skal 10. Mai.

tilstede denoom, som foruefute voris Ombuds og Klosters-

Jorder udi Forpagtning haver, uden foregaaende voris

serdelis naadigst Befalning. og Bevilling, at anamme

hoiere Landskyld af voris Bonder, eller foruefnte

Klosters og Ombudsjorder med nogen nye Paaleg at be-

legge eller betynge, videre end Jordbogen udviser og

tilsteder. Dersom nogen her imod at gjore sig til for-

drister, da skal I dennom derfore tiltale og Dom over

dennora hende, som de sig med uhjemmelt befatter og

forseer. Givet paa vort Slot Kjobenhafn d. 10. Maji 1650.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 1651.

ang. Belonning for Angivere af fordulgte Kron- 3 Mai

godser og af Tisndesvig, samt om Undersøgelse

af Landets Havne. Khavn 3. Mai 1651.. —
Norske Tegn. VIII, 244 b; M. Ket. III, 36-37.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vider, at

vi, efter eders underdanigste Angiven, naadigst er tilfreds,

at hvo som kan aabenbare noget af vor og Kronens Gods

og Eiendom fordulgt at besiddis paa vort Land Island,

da den samme at maa tilstedis bemeldte Gods og Eien-

dom for Penge nest at verc for nogen anden. — I lige

maader og, om nogen med deris Tiende overhorig ind-

sidder, at den ikke aarlig yder, da ville vi naadigst her-

med efter Loven at skal forholdis. — Anlangende Bagge

WandelL, da eftersom vi haver naadigst befålit hannem,

sig at forfoie med eder til bemeldte vort Land Island,

bede vi eder og naadigst ville, at tilholde og befale

alle Sysselmand paa Island, enhver udi sit Syssel, hannem

at anvise alle Ind- og Udhafner, dessen Beqvemhed dis

bedre at erfare, og til fornefnte hans Reisis bedre Fort-

settelse. bemeldte Sysselmend der paa Landet ham og hans

Folk at forskaffe fri Heste, med behovelig Baad og Folk.

Givet paa vort Slot Kjobenhafn 3. Mai 1651.
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1651 Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

^oTiaT^oni Betalingsmaaden af Landsthingsskriverens

Lfin. Khavn 10. Mai 1651. — Publiceret og indfort

i Althingsbogen 1651, Nr. 1; anden Gang publiceret 1674;

Norske Tegn. VIII, 248; M. Ket. III, 39.

Frederik den Tredie &c. V. S. GT. Vider, at efter-

som os elskelig Thorder Hcndrichsen Landsthingskriver paa

vort Land Island underdanigst sig beklager, hvorledis

han ikke af Sysselmend , Klosterholdere og Ombuds-

mendcne der paa Landet, forderis Viit-Afgelegenheds Skyld

saa vel som andre Aarsager, hans aarlig forundte og de-

puterede Besoldning for bem te hans Bestilling kan faa ind-

samlit, med underdanigste Begjering derfore, vi hannem der

udinden naadigst ville behjelpelig vere. Da bede vi eder

og naadigst ville, at I alle bemeldte Sysselmend, Kloster-

holdere og Ombudsmend der paa Landet tilholder, at de

aarligen her efter verer tiltenkt, tillige med deris Afgifter

til os og Kronen, at levere bemeldte Landsthingsskriverens

v L6n til eders Fuldmegtige paa Besscstad, som det siden

til bemeldte Landsthingsskriver fremdelis haver at over-

levere. Dermed <fcc. Skrevet paa vort Slot Kjobenhafn

den 10. Haji 1(351.

io. Mai. Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

ang. at Jord kun vindes ved Lov og Dom. Khavn

10. Mai 1651. — Norske Tegn. VIII, 248 b; M. Ret.

Frederik den Tredie &c. V. S. G T. Vider, at efter-

som samtlige Geislligheden for norden paa vort Land

Island hos os underdanigst haver ladet anholde og bogjere,

at ingen verdslige der paa Landet maatte tilladis Kirkernis

Land og Eiendom at antage eller bruge, som Geistlig-

heden det over 20 Aar og lengere brugt haver, med
mindre de Presterne, som samme BeneOcia haver at fore-

staa, forst ved Lands-Lov og Ret soger, da bede vi eder

og hermed alvorligen befaler,, at I haver flittig og tilborlig



Indseende med, at intet af Kirkernis Land og Eiendom i

saa Maade som forskrevet staar, uden lovlig Proces og

foregaaende Dom, Geistligheden der paa Landet herefter

af nogen verdslig fratagis; dog at I derhos flittig i Agt

haver, at -vi og Kronen paa voris Jorder ingen Skade

lider, og at intet os og Kronen, saa vel som enhver voris

Undersaatter der paa Landet, intet Jord uden Lov og Ret

fratagis, men at alting dermed tilborligen og efter Lands-

lov til gaar. Datum Hafniæ d. 10. Maji 1651.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke>

ang. Præsternes Underholdning, Hospitaler m. v.

Khavn 10. Mai 1651. — Norske Tegn. VIII, 249 med

urigtigt Datum 10. April 1

; M. Ket. III, 40—41; Finn. Joh.

Hist. Eccl. Isl. III, 459—60 med Datum 1 0. A pr i I , hvorimod

det rigtige Datum anfores S. 454.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom I

om adskillige Poster voris Land Island og des Indbyggere

angaaende, voris naadigste Ville og Betenkendc under-

danigst at vide er begjerendis, da ere vi naadigst tilfreds,

at dermed saaledis som efter folger bliver forholdet,

nemlig: — l)
2

at I til fattige Presters Underholdning

og des Forbedring ved Bispen og Presterne i hver Stift

raaa lade selge og for Penge afhende hvis overflodigt

lnventariiqveg 3
, som baade hos Skalholts Domkirke og

andre Stigtens formuende Kirker, som mere end til Kir-

kernis nodvendig Underholdning kunde vere i Forraad,

og saa vidt som efter Bispens og Presternis Betenkende

fra hver Kirke uforbigengeligeu mistis kunde, dog at I

haver tilborlig Indseende med, at bemeldte Inventarium

det dyreste, som det befindis kan at vere verd, selgis,

hvilke Penge I siden til eder haver at aunamme og op-

]

) I Registranten staj\er 10. Mai ved en Mængde baade nær-

mest foregaaende og efterfolgende Breve.

»} denne § 1 er publiceret og indfort i Althingsb. 1664, Nr. 3.

3
) see.Aab. Br. 3. April 1674.

I. JB. ' 16
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1651. berge, og dennom siden hos visse Folk lier i vort Rige

10. Mai. Danmark paa tilborlig Rente at udselte, og samme Rente
~* "

aarligen til bemeldte ringe Prestekalds Forbedring efter

enhvers Beskaffenhed at uddele lade. — 2) til de Spe-

dalske og Vanfore deris Underholdning der paa Landet

ere vi naadigst tilfreds, at I fire vore og Kronens Gaarde,

een udi hver Fjerding, maa udlegge til Hospital, hvor

saadanne vedtorftige fattige Spedalske og Vanfore kunde

underholdis, hvorimod 1 med Risperne og de fornemmeste

der paa Landet haver at lade gjore en Anordning, ved

hvad Middel I eragter samme nodtorftige udi bemeldte

Hospitaler bedst at kunde underholdis. — 3) Modtvillige

Tjenistcfolkis Straf anlangende, derom haver I i lige

maader med de fornemmeste der paa Landet fornoden

Anordning at gjore, eftersom beqvemmelig efter des Be-

skaffenhed eragtis kau, hvorom I eder siden underdanigst

qg udforligen imod os haver at erklere, pg om voris

videre naadigste Ratification derpaa at anholde. — 4) Med

Veiene der paa Landet slial I ogsaa efter islandske Lov

have tilborlig Indseende, at de, som det sig bor, bliver

reparerede og siden vedlige holden, men hvis Udorken

og andre Steder, som Loven intet om formelder, er

anlangendis, derom kan I med for
ne de fornemmeste

der paa Landet, paa voris naadigste Ratification, lade

gjore saadan nodvendig Constilution , som Landets Be-

skaffenhed best tilsteder. Dat. Hafniæ 10. Aprilis (Mai) 1G51.

1652. Privilegier for Generaltoldforvalter Henrik

i5. April. Muller paa Grenlands Beseiling i tredive Aar.

Khavn 15. April, 1652 1
. — Norske Reg. 9, 182 b.

— Uddrag.

— 4. skal dennom vere bevilgit Forferschingsplads 2

• V

') Reskr. 3. EVfai 1652 anmoder Biskopperne i Island om at

sende Muller «hvis Efterretning I haver af gamle Skrifter

og Boger om vort Land Gronland». M. Ket. III, 48;

Norske Tegn. VIII, 413 b.

2
) = Forfriskningsplads, Anlobssted.
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paa vore Lande: Island, Feroe, eller hvor de best udi 1652.

Nodstid sig hen kunde salvere, og der forBetalning nyde
Vs^ApriT"

hvad de til deris Underholdiug behover, samt sammesteds

under Landet fri Fiskeri saa vidt til deris Nodtorft Behof

gjoris, dog det islandske Compaguie, paa hvis Privilegier

dennom allerede forundt ere, uden Hinder, Skade eller

Prejudicier. — 5. Skal dennom vere tilladt at bruge og

antage nogle Islendere, som de til Fiskeriet kan behove *

og dennom maaskee med deris Sprog, som med Gron-

leudernis nogenlunde skal komme overens , kunde vere

behjelpelig, dog at de dennom til deris Tjeniste godvil-

ligen for Peuge persvaderer. — 6. Maa de deris Jagter,

dubbelte og enkelte Skiffer, hvilke Sluffer indseltis i

Skibene, som de til deris Reise behover og om Sommeren

her fra forer, paa Island eller hvor de det best befinder

fri om Vinteren oplegge eller forvare, indtil de paa Gron-

land selver der til kan Leilighed opfinde eller bekomme^

paa det de ei skulle nodis til sligt med Pericul og stor

Umag frem og tilbage at fore. — 7. Maa de udi for
nc

vort Land Island fri indkjobe og udfore hvis Qveg de

der for billig Verd kan bekomme og til Gronlands Be-

setning fornoden gjoris.

Reskript til Befalingsmand Henrik' Bjelke, 25. April,

ang. Lovbydelse af Jordegods, m. v. Khavn

25. April 1652. — Norske Tegn. VIII, 407; M. Ket. III,

45. — Uddrag.

Frederik den Tredie Ac. V. S. G. T. Efter-

som Sysselmanden Hagen Gislesen sig beklager, lians

Broderson Hagen Bjornsen og Sigvort Hagensen, som

haver egtet hans Broderdatter, sig skal understaa, imod

den islandske Loug, deris Jordegods til Fremmede at selge

og afhende for andet ringere Jordegods og Losore, forend

de hannem, som deris neste Slegt og Arving paa Fæderne-

Siden, det tilbjuder, da bede vi eder og naadigst ville,

j

at (I) fornefnte Hagen Bjornsen og Sigvort Hagensen til-

16*
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1652. holder, at de retter sig her udinden efter Islands Lougen,

JT^T^T" og hannem forst deris Jordegods tilbjuder, forend de det .

co. April.

til nogen fremmede , afhender, eftersom dog forbemeldte

Gods efter hans Beredning skal have fuldt hans Slegt en

efter anden over 100 Aar. Dat. Hafniæ den 25. Aprilis

Anno 1652.

12. Mai. Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

ang. Hospitalernes Indtægter, samt Christfæ-

Jorder. Khavn 12. Mai 1652. — Publiceret og

indforti Althingsbogen 1652, Nr. 11; Norske Tegn. VIII, 416b;

M. Ket. III, 49; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 460—461.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Eftersom vi

af eders underdanigste Erklering naadigst erfarer: Stenderne

paa vort Land Island at bave gjort adskillige Forslag lil

Hospitalernis Indkorastis Forbedring sammesteds, nemlig

forst, at hvis overflodig Inventaria ved Klosterne findis,

som der fra kunde mistis, der til maatte tilleggis, da

ville vi naadigst at I med Flid skal forfare, hvor megit

af fornefnté Klosters Inventarier uden dets Skade der fra

kan mistis, og siden eders underdanigste Erklering derom

udi voris Cancellie indskikke, at vi os siden derpaa videre

kan vide at resolvere. — Ville og derhos naadigst, at 1

eder med Flid skal erkyndige om adskillige Jorder der

paa Landet, som udi forrige Tider til de Fattige skal vere

given og kaidis Christferd-Jorder, at dermed siden kan vorde

forholden efter forrige naadigst gjorde Anordning. Her

foruden ere vi naadigst tilfreds, at hvis Almisser og

Foræringer af ind- og Udlendiske til for
no

Hospital

godvilligen givis, dertil maa indsamlis og til de Fattiges

Underholdning anvendis, saavel som hvis udgivis der paa

Landet for Egteskabs Tilladelse udi tredie Led, dog at

altid herefter som tilforn derpaa sogis og begjeris forst

voris naadigste Bevilgelse og Tilladelse. Dersom og her-

efter neste Venner, som efter Longen dennom paarorende

forarmede Mennisker forsorge bor, derfor udi Penge noget

vil udgive, skal det dennom vcro tilladt, og de der med)
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som rette Hospitalslemmer ere, udi Hospitalerne indtagis. 1652.

Over dette ere vi og naadigst tilfreds, at hvis Accidentia. "T^TT-
• ;

5 12. Mai
som for Forligelsemaal og andre saadanne Sager falde

kan, tfl de Fattige maa forvendis, dog os og Kronen

voris Rettighed efter Longen herndinden forbeholden, paa

det og dermed desto rigtiger kan tilgaa, da skal Syssel-

manden, som fornefnte Penge indkrever, for sin Umage

deraf nyde den tredie Part, og de to ovrige Parter komme

Hospitalet og de Fattige til Beste. Dermed <fcc. —
Skrevet paa vort Slot Kjobenhaufn den 12. Maji 1652.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 12. Mai

ang. Hospitalsgaarde m. v. Khavn d. 12. Mai

1652. — Publiceret og indfort i Althingsbogen 1652, Nr. 10;

Norske Tegn. VIII, 418; M. Ket. III, 50; F. Joh. Hist. Eccl.

Isl. III, 461.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom vi

af Eders underdanigste Erklering naadigst erfarer, en

Jord udi hver Fjerding til Hospitalet for spedalske og van-

fore Mennisker der paa Landet, efter voris forrige uaadigste

Tilladelse, af Geistlige saa vel som Vendslige (at vere udlagt),

nemlig: udi Ostfjerding udi Rirkebpe Klosters Sogn: Horgis-

land paa Sidu; udiSudfjerdiugpaa Grimsnosse : Klosterholc;

udi Vesterfjerding udi Setberges Kirkesogn : Eyre udi Eyrar-

sveit; udi Nordfjerding udi Eyofjord : Modrufeld ^da ere vi

og naadigst tilfreds, at fornefnte Jorder der til maa ariven-

dis. Ville og derhos naadigst, at. herefter af Bisperne

og Laugmendene udi hver Stigt paa vort Land Island en

from og skikkelig Mand skal forordnis, af og i settis naar

Behof gjoris, som 'med fornefnte Hospital og des Ind-

komme kan bave tilborlig Indseende, saa det ret anvendis

til fattige og nodtorftige Menniskers Underholdning. Og
skal fornefute Forstandere aarligcn for den visse og

uvisse Indkomst, ludtegt og Udgift, tiltenfct vere at gjore

fornefnle Bisper og Lougmendenc udi hver Fierding

Regnskab; og maa hannem for fornefnte hans Tjeneste

og Umage noget til Lon af dennem tilleggis, og der-
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1652.

12. Mai.

29. Juni

foruden saa lenge han fomefnte Hospital vel forestaaer

vere fri for Landgildes Udgift. Dermed &c. — Skrevet

paa vort Slot Kjobenhaufn den 12. Maji 1652.

Althings-Dom ang. tiltrædende Leieres Ret

til Jorden. 29. Juni 1652. — Efter J. Erichsens

Samling af Althingsboger i det kongelige Bibliothek, 1652, Nr. 5.

Anno 1652 J>ann 29. Juni å Oxarår})ingi var upp-

lesinn ddmur i logréttu, litnefndur af Birni Gislasyni å

Saurbæjar Jringi å Hvalfjarbarstrond anno 1652 })ann 18.

,
. Mai, i hverjum ddmi dæmt er, ab engum sé rétt, }>eim

er frå jorbu fer, tun ebur tobuvdll ab beita, eptir J>ab

så sem til jarbar kemur hefir i rétlan lima å tunum

unnib, og hann réttilega mega verja tunib fyrir hhium

og hins peningum, ab skablausu. Var J)essi ddmur sam-

{)ykktur*åf lograonnum og logréttunni.

30. juni. Althings • Beslutning om indtægter til Hospi-

talerne. 30. Juni 1652 1
. — Efter J. Erichsens Sam-

ling af Althingsboger i det kongelige Bibliothek, 1652, Nr. 14.

Um hospitala tiflag varb ldgmaburinn Årni meb

si'num logréttumonnjim vsamJ)ykkur almugans vegna, ab

af hverju skipi sem gengur* fil sjos af allra hlut sera å

J)Vi rda, skyldi gjdr g^årlega einn "stdku hlutur fymefn-

• •> dum fåtæWlm til handa cinn dag i verl/b å vetur i

4 ''Sunnlendinga
1

fjdrbungi og i Yestmannaeyjum og allt

austur ab Horni, å [Dafm næsta dag sem rdib verbur eptir

Mariumessu^ å långafostu, og nokkub aflast. En frå

Horni og norbur til fjdrbungaskipta,. ]?ar sem mest er

• vertfb å sumar, gefist aukahlutur af hverju skipi ébur
% " '

båt, er til sjos gengur, næsta dag eptir Jacobsmessu 2
, og

taki formabur hvers skips J)ann hlut til Yoktunar og

verkunar, hali sjålfur Jausungina fyrir sitt dmak, en

skili bolfiskinu i verlibar lok, og hospi'talsins umbobs-

«) see 30. Juni 1653; Fr. 27. Mai 1746.

2
) 6. Juli 1678; 3. Juli 167D.
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mabur til skikiri truan mann ab taka })essa hluti saraan i 1652.

hverri vei&isto&u fyrir tilbærilegt kaup — Jjcssu hér fyrir 30. Juni.

ofan skrifubu urbu ekki fullkomlega jåtsa TorJi Erlendsson

og Gisli Brynjolfsson. —
I obru lagi um })å fåtæka, sera koma i hospi'talinn,

og ekki eiga annan forlagseyri né fråmfæri en hreppana,

J)å
séu hrepparnir skyldugir ab leggja })eim eins års

forlagseyri, sem er 3Va hundrab fyrir karlmann en 2V2

hundrab fyrir konu, og talrist ekki framar lir hospi'talnum,

sem {>ar eru réttilega inn komnir. Ef })eir vanfæru eiga

nokkub til sjålfir, \>å Jeggist }>ab meb J>eim til hospitalsins.

Item ef dæmdir omagar koma })ar inn
, J)å leggi {æirra

frændur, sem
J>å eiga eptir logum frara ab færa, meb

})eim fulian forlagseyri
,

eptir }m sem ^eir koma sinu

kaupi vib hospitalsforstandarana. Landskuldir sem. gjald-

ast eiga eptir l)ær jarbir, sem fåtækum heyra til, mebtaki

. i næstu fardogum hospi'talauna forråbamenn.

Althings-Be slutning om Hospitalslodder. 30. 1653.

Juni 1653. — Éfter J. Erichsens Samling af Althingsboger
30

"

Jum '

i det kongelige Bibliothek, 1G53, Nr. 23.

Anno 1653 J)ann 30. Junii å Oxarårju'ngi var sam-

tykkt af logmanninum Magnusi Bjornssyni og hans log-

réttumonnum, ab aUkahlutir gjorbnst um Vestfir&mga

fjorbuug, hospi'talinu l>ar til nytsemdar, sem hann i

fyrra 1 var gjorbur um Sunnlendi'nga og Austfirbinga

fjorbung, nema timinn um Breibafiorb og Vestflrbi hlylur

ab dispenserast eptir håttalagi fiskilagsins, og biskupinn

i sinni visilatiu fullmegtugur meb gobra manna råbi J)ab

ab åkveba. — Abucndur J>eirra jarba, sem verstoburnar

undir liggja, skulu J)ann hlut mebtaka og vakta, })ar til

hospitalsins umbo.bsmabur gjorir råb fyrir, og hafa hofub

°g slog fyrir starfib, en fyrir Jokli standi um ti'ma og

geymslu sem fyrir suunan var ålyktab i fyrra. A Myrun-

30. Juni 1652.
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1653. um skikki biskupinn tima og geymslumenn meb kunnugra

manna råbi.

30. Juni. Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

ang. Salg af Jordqvilder og Jordegods. Klmvn

30. Juni 1653. - Norske Tegn. IX, 99 b; M. Ket. III, 56.

Frederik den Trcdie &c. V. S. G. T. Vider, at vi

naadigst er tilfreds, at I de Ombuds-Leiekjor , som I

underdanigst formener endeel af Gaardene paa vort Land /

Island at vere med forsat, dennem til Forskaansel maa
lade selge, dog at de af uvillige Mend vorder vorderede,

og os derefter til Regnskab fores. — Dersom og nogen

sig angiver voris og Kronens Gods der paa Landet at ville

kjobe og sig til forhandle, da haver I os det at til—

hjendegive, hvor efter vi os naadigst siden ville vide at

resolvere. Dermed <fcc. JJafniæ den 30. Junii 1653.

.1654. Althings Beslutning ang. Hospitalslemmers

7!*juiT" Underholdning. 1. Juli 1654. — Samling af ai-

thingsboger ved Landfoged Skuli Magnusson i Thottske Sam-
ling Nr. 1286 Fol. (Althingsbog 1654, Nr. 9).

Anno 1654 })ann 1. Julii var ålyktab af logmonnum

og logréttumonnum, sem vib voru staddir, um [>a vanfæru

og spitelsku menn, sem svo væri Jningir ab J^eir J>yrfti

annara tøonustu meb, og anwar J>yrfti J>ar til ab haldast

J)eim ab tøona, skyldi J>ar til ætlast tvofaldur forlagseyrir

fyrir })ann veika. En J^eir sem léttari eru, og sér sjålfir

J)jdna ab miklu leyti, skal metast af svslumanni og obrum

gobum monnum l)eirra forlagseyris skamtnr, hvort sem

Jjeir eru léttir eba l>ungir.

i. Juii. Althings-Resolution ang. Erlæggelsen af Mand-

talsfisk. 1. Juli 1654. — Samling af Althingsboger

ved Landfoged Skuli Magnusson, i Thottske Saml. Nr. 1286

Fol. (Althingsbog 1654, Nr. 10).

— — Var ålyktab af logmonnum og logréttumonn-

um um manntalsliska , ab J>a gjaldi J>eir alleinasta sem
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koma til sjérd&ra lir birum syslum, en logmenn og 1654.

logréttumenn J>dtlust eklti magt til hafa J)ab uppa J>å ab Juli.

leggja, sem gjalda siun skatt og skyldur innan syslu,
v—-^>^*fc-'

framar cn hva& hver vill sjålfur gefa; TivaS hib sama

sam^ykkti erligur og velforslandigur lénsherrans full-

mektugur Thomas Nikulasson, ab tillogbu: hvar sem

gjaftollur gefst })ar gefist ekki manntalsfiskur innan syslu.

Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 1655.

ang. Hospitalernes Indtægter. Flensborghus 9. "^MaT"
Mai 1655. — Original i Stiftamts -Arch ivet i Island, A\

105, publiceret og indfort i Althingsbogen den 30. Juni 1656

(Althb. 1656, Nr. 1); ligeledes bekjendtgjort i Skalholt Stifts Sy-

nodalforsamling 1656. Norske Tegn. IX, 304 b ; M. Ket. III, 59.

Frederik den Tredie «fcc. V. S. G. T. Eftersom vi

naadigst erfarer den farlig og smitsom Syge Spedalskhed

sig paa adskillige Steder paa vort Land Island at skal ud-

sprede, hvorfore vi til saadane sjuge og befengte Fattige

naadigst forordnet haver fire af vore og Kronens Jorder

der paa Landet til Hospitaler, udi Forhaabning at Laud-

folket self videre til bemeldte Hospitalers Underholding

af christelig Medlidenhed hver efter sin Evne og Formue

noget godvilligen skulle contribuere, da vi dog der tvert-

imod erfare, en stor Deel af den gemene Mand sig dertil

uvilligen at skal lade befinde. Thi bede vi eder og

naadigst ville, at I med Bisperne og Lougmendene, samt

24 af de beste Mend fra adskillige Steder der paa Lan-

det, overlegger og den Anordning gjorer, hvorledis at

enhver af Almuen der paa Landet noget pro quota aar-

ligen kan paaleggis til fornefnfe Hospitalers Underholding

at udgive, hvorpaa siden voris naadigste Ratification videre

kan sogis. Dat. Flensborghus den 9. Maji Anno 1655.

Gavebrev paa endeel af Gaarden Dråpnhlicl 14. sept.

til Helgafell Kirke og de Fattige. Helgafell

14. Septembr. 1655. — Efter en af Arne Magnusson

*
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1655. efterseet Afskrift i den arnamagn. Samling, af Originalen paa

i4. Sept. Pergament, som fandtes i Skalholt.

Anno 1655, 14. Septembris, ab Helgafelli i Helga-

fells sveit, vorum ver eptirskrifabir raenn: Teitur Torfason,

Jon Jonsson ab Oddgeirshdlum logréttumabur, Jon Jonsson

hospitals-forstandari ab Eyri, Oddur Eyjdlfsson, Jjorleifur

Arnason , <Jdn Vigfiisson og Helgi Hallsson vibsladdir,

heyrbum orb en såum handsol ^essara manna, af einni ålfu

biskupsins meistara Brynjdlfs Sveinssonar vegna Helgafells

kirkju, en J)eirra heibarlegra sæmdarhjdna, sera J>orlåks

Bjarnasonar, prdfasls i Snæfells syslu, og hans crlegrar

ektakvinnu Olnfar Gubmundsddttur af annari, ab l^au

bæbi sæmdarhjdn, sera forlåkur og Oluf, gafu mi almåtU

ugum gubi til lofs og dyrbar, og hans beilaga orbi og

})jdnus(iigj6rb orbsins til efliogar nndir Helgafells kirkju

til eignar, en eptirkomandi kennimdnnum til Helgafells

kirkju Jrjdnandi til uppheldis nota og landskyldar aftekta,

xxv° i jdrbunni Drapuhlib, liggjandi i Helgafells sveit

og kirkjusdkn, æfinlega undan ser og sinum erfingjum,

undir Helgafells kirkju og henni Jyjdnandi kennimenn

og J>eirra eptirkomendur, tilkomandi presta ab Helgafelli,

hvort fyrir sig og bæbi til samans fullkomlega i allan

måta, i fullkomlega loggjdf, meb dllum l)eim gdgnum og

gæbum, sem fyrskrifubum xxv c
i Drépuhlib fylgja, fylgt

bafa og fylgja eiga ab fornu og nyju; })d svo, ab pau -

skildu ser umråb og uppheldi af })essari gjdf, meban

J)au lifbi bæbi ebur annab J)eirra, en ]bar eptir skyldi hun

af })eirra erfingjum fri og frjåls falla til kirkjunnar, sem

fyrskrifab er. — Item tilskildu }>au, ab v kugildi, sem

£ar skyldu meb vera, skyldi i umsjdn og åbyrgb presfsins

. ab Helgafelli, svo aldrei ur félli, en fålækir gubs dlmusu-

menn \ Helgafells sveit skyldu l>au eignast, og aiiegar leigur

af l)eim upp bera i réttan tima ab Micbaelismessu, refju-

og undanslåttarlaust æfinlega.

Uppå alla ^essa gjdf og gjdrm'ng hdfbu fyrskrifub

sæmdarhjdn sera forlåkur og Oluf fullkomleg handsol vib

biskupinn, meistara Brynjdlf Sveinsson, ab svo stdbugt og
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obrigoanlegt standa skyldi, sem fyrskrifao er, Helgafells 1655.

birkjø
:

9
prests og fåtækra vegna, hvar fyrir biskupinn 14. Sept.

J>eim båoum aluolega Jpakkabi , oskandi J)eim aptur

Jnisundfaldrar guts naoar og blessunar til h'fs og sélar

fyr og sioar. — Og til sanninda hérum setti sera Jporlåkur

Bjarnason sina håndskrift hér undir, asamt oss fyrskrif-

uoum vottum, er allt J)etta såum og heyroum, sctjandi

vorar handskriftir hér ao neføn, til fullkomlegrar stafcfestu

og sanninda vitnisburoar uppå allt åcurskrifao, sama stab,

ar og dag sem fyrskrifao er, setjandi hér enn franiar

allir åsamt sin innsigli undir.

'Brynjdlfur S. s. R. e. h.
2

Teitur Torfason egin hond. Jon Jonsson eg. h.
3

Jon Jénsson m. e. h. Oddur Éyjolfsson m. e. h.

forleifur Årnason m. e. h. Jon Vigfiisson m. e. b. 4

Udenpaa Brevet: Anno 16G9 })ann 1. Julii i logréttu

å Auxarår J>iogi var J)etta bréf upplesio og auglyst, meo

6 heilum og hångandi innsiglum.

Sigurour Jonsson eg. h. Thorleifur Kortsson ro. e. h.

Påll Gislason ra. e. h.

Gavebrev paa Gaarden Hamar til Fattige i

Hunavatns Syssel. 15. Februar 1656. — Gavebre-

vet er udstedt af Sysselmand Gucmundur Hakonarson paa

Gaarden Hamar i Svmavatns^Bep, Dyrhed 30 Hundr., Landsk.

1 Hundr., Qvilder 6, (efter Jordebogen af 1696 og 1760; efter

Arne Magnussons Jordeb. 1702 og Udkastet af 1802 er dens

Dyrhed kun 20 Hundr., Landsk. 110 Alen, Qvilder 5; 1829

') Navnene skrevne paa Brevets plica, og Seglene hængende

paa Remme hvert under det tilsvarende Navn.
2

) Hverken Giverens Navn eller Segl havde været sat under

brevet, men den dertil bestemte Plads og Remmen stode

ledige.

3
) Denne Mands Segl havde aldrig været sat under Brevet.

*) Helgi Hallssons Navn og Segl havde aldrig været sat paa,

men Remmen hængte los.

1656.

15. Febr.
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1656. angiver Sysselmanden Dyrheden til 20 Hundr., Landsk. 105

15. Febr. Alen, Qvilder l'A). Afgiften tilfalder alle Sysselets 12 Repper.
—^- Jorden staaer under Sysselmandens Opsyn, og oppebærer ban

derfor endeel af Afgiften; jevnf. Johnsens Jarcatal S. 237.

J657^
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,

21. Mai. om Forfattelsen af en Jordebog, samt at hver

Sysselmand skal boe inden sit Syssel Khavn
21. Mai 1657. — Publiceret og indfort i Althingsbogen

1658 (AUbingsbog 1658, Nr. 1) og paany 1668, tredie Gang
1662; Norske Tegn. X, 37; M. Ket. III, 65.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vi bede eder

og naadigst ville, at I tilholder Sysselmendene paa vort

Land Island, at de under deris Syssels Forlabelse hver

udi sit Syssel strax lader forfatte en riglig og fuldkom-

men Jordebog paa alt hvis Jordegods som lindis udi

hvert Syssel , vere sig af vort og Kronens Gods, saasom

Kloster- og Ombudsj order, eller og af Domkirkernis eller

andre Kirkers Jorder , item ogsaa Odels og Bondergods,

hvem samme Jorder tilhorer, hvor dyre de ere, hvor

hoie Landskyld af dennem gaar, og hvor mange Leie-

qvilder med hver Jord folgcr, hvilken Jordebog de til

Fougden paa for
ne Land skal overlevere , at der efter

siden en fuldkommen Jordebog kan forfatlis.

Disligeste, at I alle Sysselmendene alvorligen til-

holder, at de verer tiltenkt enhver at boe udi sit Syssel,

til des bedre at betjene den gemene Mand ved Loug og
Ret, og voris og Kronens Tjeniste efter denne Tids Leilig-

hcd at befordre, under deris Syssels Forlabelse, hvem det

ikke efterkommer, og derforuden at straffis som vore

Forordningers Overtredere. Dermed &c. — Skrevet paa

vort Slot Kjobenhafn den 21. Maji 1657.

30. Juni. Althings - Resolution ang. Tiende • Ydelse af

Fattiges Jorder. 30. Juni 1657. — j. Erichsens

Samling af Althingsboger i det kongelige Bibliothek ; Skule
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Magnussons Althingsboger i Thottske Saml. Nr. 1286 Fol. 1657.

(Althingsb. 1657, Nr. 8). 30. Juni.

Anno 1657 ]oann 30. Juni kom Jon Jonsson å
v

Svinavatni i logréttu, og bao logmennina ålits og gdora

råoa um ti'und eoa thindir å J>eirri xxc jorou Hamri å

Asum, er så heioursamlegi hofoi'ngsmann Guomundur

Håkonarson hafoi geflo til fåtækra i Hiinavatns syslu *. —
J>6tli logmonnum og logréttu joroin verba ao tiundast

ollum tfundum, svo héban af sem lu'ngao til, og hrepp-

stjorar J>ar i sveit råostafi jorounni fåtækum til gagnsmuua.
9

i

Aabent Brev om Ophævelsen af det hun- 1658.

dredste Kjob. Khayn 6. Juni 1658. - PubiiceretJ^^
og indfort i Althingsbogen 1659, Nr. 1

;
ligeledes bekjendtgjort

i Skalholt-Stifts Synodalforsamling 1659. Norske Reg. 10, 100;

1VI. Ket. III, 6S. Communication til det islandske Compagnie

s. D., (Norske Reg. 10, 101 ;M. Ket. III, 67).

Vi Frederik den Tredie &c. helse eder vore kjere

troe Undersaatler og Indvaanere paa vort Land Island

evindelig med Gud og vor Naade. Vider at vi efter det

islandske Compagnies heri vorKjobsted Kjobenhafn under-

danigste Anmoding og Begjering naadigst haver bevilget og

tilladt, at det hundredste Kjob 2
, som imellem eder og be-

meldte islandske Compagaie hidindtil haver verit brugeligt,

udi nerverende Aar maa vere ophevet, efter voris derpaa

til bemeldte Compagnie udgivne Bevillings videre For-

melding. Befalendes eder Gud. Givet paa

yW Slot Kjobenhafn den 6. Juni 1658.

Bevilling for Henrik Jensen paa Handel* i 1660.

Island. Khavn 21. Marts 1660. - Norske Reg. 2! - Marts.

10, 165 b; M. Ket. III, 70.

Vi Frederik deu Tredie &c. G. A. V. at eftersom os

elskelig Henrik Jensen, Iodvaaner udi vor Kjobsted Kjo-

') jfr. Althingsb. 1660, Nr. 17.

2
) Fr. 16. Dec. 1619.



254 Bevilling paa Handel.

1660. benhafn for os underdanigst haver tilkjendegivet, at han

^"MaTtsT* nerverende Foraar og Sommer paa eget Eventyr agter

at forskaffe vore kjere troe Undersaatter paa vort Land Is-

land Tilforsel af nodtorftigste Vare, saa vidt mueligt ske

kan, og til den Eude af det islandske Compagnie bevilget fire

Haufne vesten paa Landet at beseigle, efter som af Com-

pagniet dette Aar ingen Skibe derpaa skal vere udredde.

Da eftersom nerverende besverlig Krigstilstand forhindrer,

at de Vare, som til Landet behoves, ikke fra forige sed-
(

vanlig Steder kan blive udskibet, men paa fremmede

Steder maa soges, og ved lidi Priis indkjobes, og der-

udover foraarsages saadant udi Afhandlingen at have udi

Agt. Thi byde vi voris Landsfoged, Laugmand og Vester-

Syslemand, som paa vore Vegne i fornefnte Island paa

fornefnte Steder haver at byde og befale, at I bemeldte

Henrik Jensens Kjobmand og Fuldmegtig, som i saa Maa-

der til Landet vorder forskibet , fordrer i alle Maader til

det Beste , sin Handel med Indvaanerne ubehindret at

fortsette, saasom han med dennem best kan eens vorde,

saa vel som andre fremmede Handlere at afverge, som

hannem Skade og Indpas imidlertid og indtil han sin

fulde Lading bekommer, tilfoie kunde, saasom forsvarlig

eragtes kan, om han foraarsages i Fremtiden sig over

nogen at besverge, som liannem her udi hindrer. Givet

o. s. v. Hafniæ d. 21. Martii 1660.

16. April. Bevilling for Hans Nansen, paa Handel i

Island. Khavn 16. April 1660. - Norske Reg. 10,

170; M. Ret. III, 71 (med Dat. 6. April). — Denne Be-

villing, som lyder paa Oefjord, Hofsos og Skagestrands Havne,

er næsten ordlydende som Henrik Jensens.

A *

28. Mai. Bevilling for Hans Soffrensen og Jens Boy-

sen paa Handel paa Vapnafjord. — Norske Reg.

10, 181; M. Ket. IH, 72. Uddrag.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at vi

tillader, at Hans Sofrensen Borgemester i Christianshafn
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og Jens Bdyssen voris Tolder her i vor Kjobsted Kjoben- 1660.

hafn, med deris Interessenter, maa denne ene Gang Paa
^laT

deres egen Eventyr beseile Vapnefiords Havn i vort Land

Island, og der de Vare, som de did henfore lader, ved

deres Fuldmegtige, eftersom han med Indvaanerne best

kan komme overeens, afhende og selge lade, hvorimod

de skal tiltenkt vore, de Vare , som de der igjen bekom-

mendis vorder, efter egen Erbjudelse her til Staden og

ingen andensteds fore og opbringe lajle. Givet <fcc.

Hafniæ den 28. Maji 1660.

Bevilling for Jonas Trellund paa Hvalfangst 18. Juli.

Hl. V. Khavn 18. Juli 1660. — Publiceret og ind-

fort i Althingsbogen 1661. Norske Reg. 10, 197; samtidig

veriflceret Copie i Stiftamts -Archivet i Island, A. 105; M.

Ket. HI, 72—74. — Bevillingen gaaer ud paa at tillade ham
i 20 Aar Hvalfangst og andet Fiskerie under Island, «een Miil

eller halvanden nærmere eller videre fra Landet, eftersom han

det beqvemmeligst og best eragter» ; at soge hvilkensomhelst

Havn for Storm og andre Tilfælde; at han «ved en eller anden

Havn, som ved Grundefjord, Hafnefjord eller andensteds, hvor

han det beqvemmeligst eragter , Huse maa lade opbygge til

Fisk, Tran, Hvalfiskborder , Fiskeredskab og andet derudi at

accommodere og forvare, samt sine Jalauper, Baade, Skibe og

anden Fiskefartoi derhos at salvere«; fremdeles at kjobe og

hente Rafn (Rogn). Derimod forbydes ham at drive Handel

uden Lensmandens eller vedkommende Privilegiehaveres Til-

ladelse , under Straf af Varenes Confiscation , men dog uden

denne Bevillings Fortabelse. For Bevillingen skulde betales

2000 Rdlr. in specie i 5 Terminer, hvert 4de Aar 400 Rdlr.

— Laugmænd, Fogder og Sysselmend beordres til at tilholde

Indbyggerne at hjelpe hans Folk for billig Betaling.

Bevilling for Jonas Trellund, at kjobe Fiske- 14. Aug.

Rogn i Island. Khavn 14. Aug. 1660. —
publiceret og indfort i Althingsbogen 1661; Norske Reg. 10,

209; samtidig verificeret Copie i Stiftamts-Archivet i Island,

A. 5 M. Ket. III, 74. — Bevillingen lyder paa 20 Aar, og
kvitteres han tillige for Forudbetaling af to. Terminer af Ge-
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1660 byhret, idet hele 2000 Rd., hvorfor ham sikkres Privilegiet

14. Aug. paa 8 Aar.

1661. Bevilling for Johan Steenkuli med Interes-

^J^'senter, paa Handel i Island, Khavn 8. Marts

166J.- — Norske Reg. 11, 46; M. Ket. III, 79. - Denne

Bevilling, som lyder paa Baadsand, Ref, Stappen, Isefjord og

Dyrefjord, er næsten ordret som Henrik Jensens af 21.

Marts 1660.

23. Marts. Bevilling for Borgemester Hans Soffrensen,

at handle paa Holmens Havn. Khavn 23. Maris

1661. — Norske Reg. 11, 4Gb; M. Ket. 111, 80. — Samme

Dag er udstedt en ligelydende Bevilling for Hans Klaumann og

Medconsorter, at handle paa Patriksfjord og Bildal. ,

30. Marts. Bevilling for Borgemester Hans Nansen med

Interessenter paa Handel i Island. Khavn d. 30.

Marts 1661. — Norske Reg. 11, 51; M. Ket. III, 80.

— Bevillingen, som lyder paa Orebakke, Keblevig, Vapnefjord,

Husevig, Oefjord, Kumbervaag med Gronnefjord og Stykkes-

holms Havner og hosliggende Rivierer og O er , er overeens-

stemmende med de her næst foran anforte.

3. April. Bevilling for Erik Lauritzson paa Handel i

Island. Khavn 3. April 1661. - Norske Reg. 11,

56; M. Ket. III, 80. — Bevillingen, som lyder paa Skage-

strands, Rutefjords
1 og Reikefjords Havner, er ligélydende

med de foregaaende. — Samme Dag er lignende Bevilling

udstedt for Tomis Jensen, at handle paa Hofsos.

L April. Bevilling for General-Bogholder Johan Steen-

kul og Medinteressenter paa Handel i Island.

Khavn 4. April 1661. — Norske Reg. 11, 55; M.

Ket. III, 80. — Bevillingen er som de foregaaende, og lyder

*) d. e. Bor&eyri. -
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paa Bergefjords 1 Havn, »som lian agter ved sin Fuldmægtig 1661.
Jorgen Kier at lade beseigle», * —

4. April.

Bevilling for Soflren Pedersen paa Handel i 26. April.

Island. Khavn 26. April 1661. — Norske Reg.

P 11, 58b; M. Ket. III, 80. — Bevillingen lyder paa «Havnefjords

', Havn og des hosliggende Revierer og 6er»
,
og er som de

y
foregaaende. »

Reskript til Statscollegiurø, at undersoge det 28. April.

islandske Compagnies Besværinger. Kliavn d.

28. April 1661. — Siell. Tegn. XXXVI, 115.

( Frederik den Tredie &c. V. S. G, T. Eftersom det

islandiske'Couipagnie sig bcsverger over nogle Bevillinger,

som os elskelig Haus Pedersen Blad Scc. saa og Jonas

Trellund &c. efter underdanigst Ansogniug have erholdet

til at segle og handle paa Island, formenende sligt Con>

F pagniets Participanter til Skade og de dem af os naadigst

J
couflrmerte Privilegier præjudicerlig at vore, saa som hos-

ioiede Supplication videre indholder: Da er voris naa-

tligste viilie og Befalning, at I denne Sag for eder tager,

°g os om des Beskaffenhed (efter at I den tilforne til-

borligen forhort og examineret have) underdanigst Rela-

tion gjore. Dermed &c. Hafn. 28. April 1661.

I Reskript til Hans Nansen, at mode i Stats- 28. April,

j

collegio paa det islandske Compagnies Vegne.

I Khavn 28. April 1661. — Siell. Tegn. XXXVI, 115 b.

** Frederik den Tredie &c. V. G. T. Eftersom vi naa- ' :

^
digst haver anbefalet udi Morgen udi voris Statscollegio

at Jade foretage det islandiske Compagnies Besveriuger

over nogle Bevillinger Hans Pedersen Blad og Jonas

Trellund
erholdt haver, da er voris naadigste Viilie og

Befalning,
at j paa Corapagniets Vegne til samme Tid

f ') d. e. Berufjorb eller Djiipavog

f /. u. 17
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1661. tilstede moder og foregiver hvis 1 derudi fornoden erag-

^p^^ ter. Dermed <fcc. Hafn. 28. April 1661.

11. Juni. Commissorium til Herr Hannibal Sehested,

Jorgen Bjelke, Theodoras Lente og Christoffer

Gabel, at bilægge en Sag mellem det islandske

Compagnie og Trellund. Khavn 11. Juni 1661.

— Siell. Tegn. XXXVI, 135.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom der

begiver sig Irring og Tvistighed mellem det islandiske

Compagnie her i vor Kjobsted Kjobenhafn og Jonas

Trellund af Amsterdam ,
anlangende nogle ham givne

Privilegier der uuder Landet, saa haver I Compagoiet at

anbefale : de af dens Middeler to eller tre Fuldmagt giver

af dens seneste Bevinthebber samt af Parlicipanterne paa

deres Vegne fuldelig at gjore og lade, og dem, samt

bem te
Trellund for eder at kalde, gjorendes eders Flid

til, om mueligt er, paa voris naadigste Ratification saa-

dan endelig Slutning og Accord imellem bemeldte Com-

pagnie og ham at trefie, med saadan billig Moderation,

saa at Compagniens Ruin saa vel som hans Fordervelse

kan forekommis og forhindres ; hvis I og i saa Maader

forrettendis vorder, det haver I til Parterne under eders

Hender og Zigneter at give beskrevet. Dermed &c.

Hafn. 11. Junii 1661.

6. Juli. Bevilling for Hans Nansen paa direkte Ud-

forsel fra Island. Khavn 6 Juli 1661. - Norske

Reg. il, 74 b; M. Ket. III, 82.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom

ingen Udredning i denne besverlige Tid herfra dette Aar

haver kundet skee til vort Land Island at beseigle, som

sedvahligt er, da, paa det at forne vort Land Island

nogenledis kunde vorde forsjunet, haver os elskelig Hans

Nansen, Præsident og Borgemester udi vor Kjobsted

Kjobenhafn, med sine Interessenter sig paalaget nogle

\
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Hafner der paa Landet med tre Skibe at lade beseigle, 1661.

hvorpaa Svend Mortensen, Daniel Stratmand og Jacob ^p^p
Morch ere Skippere. Thi haver vi , efter hans under-

danigste Ansogning og Begjering, naadigst bevilget og

tilladt, saa .og her med bevilger og tillader, at for
ne

tre

Skibe maa uden Nogens Forhindring losse deris Varer

hvor for
ne Hans Nansen og Interessenterne sjunis bedst

og gafnligst vere, enten udi Holland, Hamborg eller

andre Steder. Forbjudendis alle og enhver <fcc. Givet

paa vort Slot Kjobenhafn d. 6. Juli 1661.

Commissorium til Greve Rantzou, Jorgen 3. August.

Bjelke, Theodoras Lente og Christoffer Gabel,

at afgjore i. Mindelighed Sagen mellem det is-

landske Compagnie og Treiland. Hafn. d. 3.

AugUSti 1661. — Siell. Tegn. XXXVI, 172. — Dette

Commissorium er ligelydende med det af 11. Juni d. A.

Reskript til Statscollegium, at undersoge det 22. oktbr.

islandske Compagnies Besværinger. Ktiavn d. 22.

Oktobr. 1661. - SiéH. Tegn. XXXVI, 216 b.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Eftersom det

islandiske Compagnie sig beklager, at adskillige Personer

dem stor Skade og Indpas gjorer i deris Handel, de den-

nom forundte Privilegier til merkelige Præjudilz, som I

af indsluttede deris underdanigste Supplication videre kan

see og erfare. Da er voris naadigste Villie og Befaining,

at I udi voris Statscollegii Forsamling Parterne, enhver

for sig, for eder fordrer, hvad de paa begge Sider til

Angivelse og Forsvar have at forebringe llitleligen over-

veie, og derefter til voris naadigste videre Resolution os

eders skriftlige underdanigste Relation og Betenkende

lader tilstille. Dermed <fcc. Hafn. 22. Oktob. 1661.

17*
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1662. Reskript til Henrik Bjelke, angaaende hans

5. Januar. Reise til Island. Khavn 5. Januar 1662. —
Siell. Tegn. XXXVI, 261.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vider, at voris

naadigste Villie og Befalning er, at I retter eders Leilig-
, &

hed efter udi tilkommendis Foraar eder til vore Lande

Island og Feroe at begive, der voris naadigste Befalning

videre at efterkomme. Dermed &c. Hafn. 5. Januarii 1662.

29. Januar. Bevilling for det islandske Compagnie, at

tage Varer til den islandske Handel fra hvilket-

. somhelst Sted de ville. Khavn 29. Januar

1662. — Siell. Reg. 25, 252.

Vi Frederik den Tredie <fcc. G. A. V. at vi efter

underdanigst Ansogning og Begjering, saaog af -Henseende

til de sidste udstaudene besverlige Tider, saa vel som for

andre vigtige Aarsagers Skyld, naadigst haver bevilget

og tilladt, saa som vi og hermed bevilger og tillader, at

det her i Staden (værende) islandiske Compagnie alene

dette Aar raaa gjore hvis Udreding som til den islandske

Seylatz for dennem saa vel som Islendernc kan fornoden

eragtes , fra hvad Sted de Vårene best kan bekomme.

Givet <fcc. Hafniæ d. 29. Januarii 1662.

19. Febr. Bevilling for Præsident Hans Nansen og

Medinteressenter paa Handel i Island. Khavri

19. Februar 1662. — Norske Reg. 11, 150; M. Ket.

III, 147. — Bevillingen iyder paa Orebach, Kibbelvig, Vapne-

fjord, Husevig, Oefjord ,
Kumbervog med Grbnnefjord og Styk- I

kesholms Havne, og er næsten ligelydende med den under ,

30. Marts 1661 anforte. — Under s. D. er lignende Bevilling
*

given Hans Pedersen Klein og Medinteressenter paa Stappen,

og Johan Steenkuli og Medinteressenter paa Revet, Budenstad

og Berefjord.

3. Marts. Commissorium for Grev Ranlzau, Skatmeste-

ren (Herr Hannibal SehestedJ, Cantzeler ("Herr
1
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i Peder Hetz), Korbitz, Gabe], Muller, at hore og 1662.

indkomme med Beretning om Trellunds Forslag. 3. Marts.

Khavn 3. Marts 1662. - Sieil. Tegn. xxxvi, 282 b.

' Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom vi

naadigst for got haver anseet de tilforne paa vort Land

Jsland givne Privilegier at afskaffe og opheve, saa er

voris naadigste Villie og Befahring, at 1 Jonas Trellund

af Amsterdam , som ogsaa voris naadigste Bevilling haft

haver, for eder fordrer, til at hore hans Begjering og

Forslag, og os derom eders underdanigste Relation gjdrer

til videre naadigst Resolution. Dermed <fcc. Hafn. 3.

Martii 1662. ,

Bevilling for Johan Steenkul og Medinteres- 5. Marts,

senter, paa Handel i Island. Khavn. 5. Marts

. 1662. — Norske Reg. 11, 157b; M. Ket. III, 147. — Bevil-

lingen lyder paa Dyrefjords og Isefjords Havne, og er stem-

mende med de forhen udgivne af samme Slags.
«

Forordning, hvorved del islandske Compagnie 7. Marts.

ophæves. Khavn d. 7. Marts 1662. - Sieil. Reg.

25, 534 ;
Original-Aftryk «Forordning om det islandske Compag-

nie« , uden Trykkested; M. Ket. III, 83; Holberg Danm.

Hist. III, 549.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at vi naadigst

haver for got anseet, det hidindtil privilegierde islandske

Compagnie, efter den Aarsag og Anledning samme Cora-

t
pagoie self dertil haver givet, aldelis at opheve, saa som

vi det og tillige med alle andre serdclis Privilegier, som

^ nogen af os hidindtil kan have erlanget, paa Island at

handle eller seigle, hermed aldelis opheve, saa at Ud-

redningen herefter skal §kee her fra bemeldte voris

Residentz-Stad Kjobenhafn alene, af dennem som derudi

ville participere, naar et nyt Compagnie igjeu vorder

\ oprettet, dog at hvis dennem udi nerverende Aar fra

dette vort Brefs Dato at regne, enten allerede bevilget
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1662. er, eller her efter ved sær Pas at did seigle bevilget

^^^vorder, ved Magt bliver. Hvor efter alle og enhver

som vedkommer sig haver at rette og forholde. Givit

paa vort Slot Kjobenhafn den 7. Martii Anno 1662.

24. Marts. Missive til Indbyggerne paa Island og Vest-

mannoerne, angaaende Arvehyldingen. Khavn

d. 24. Marts 1662. - Canc. Areh. Concept i Missiver

1645—1800; Norske Tegn. XI, 67; M. Ket. III, 85; Rubr.

hos Fogtm. I, 71; udfærdiget i tre ligelydende Gjenparter.

Frederik den Tredie <fcc. helse eder alle vore kjere

troe Undersaatter, Superintendenter, Laugmcnd, Provster,

. Prester, Sysselmend, Laugrettismend , Bonder og menige

Almue, som bygge og boe over alt vort Land Island,

samt Vespenoe, kjerligen og evindeligen med Gud og

vor Naade.

Vi tvivler ikke paa den til voris kongelig Husis

saavelsom vore Rigers og Landes Flor og Velstand sig

v
strekkende, og ved Stendernis i voris tvende Riger Dan-

mark og Norge eendregtig og frivillig Samtykke gjorde

Forandring eder jo er bevist, nemlig, at voris tilforn

verende Valrige er paa os og voris konge] . Husis Arviu-

,
ger saa vel Mand som Qvindelinien til eet frit fuldkom-

men og evigt Arverige perpetuerit, til hvilken Ende vi

' med voris Posteritet. for Arvekonge solenniter i bemeldte

tvende Riger af samtlige Stendernis Deputerte ere blevne

hyldet, haver derfor ogsaa for raadeligt og got befunden,

den samme Hyldingseed ved voris dertil forordnede Fuld-

megtige at ville med lige Solennitet af menige Landsens

Indbyggere der paa vort Land Island tage lade til Althin-

get, som kaidis Exeraating, og dertil berammet den 30. Juni

udi nerverendis Aar, til hvilken Ende vi haver afferdiget ner-

verende voris Commissarie, os elskelig Herr Henrik Bjelke til

o. s. v. at skulle paa bemeldte Tid og Sted paa vore Vegne an-

namme Arveh) ldingseden af menige Landsens Indbyggere.

Thi er voris naadigste Villie og Befaling, at I retter eders

Leilighed efter, hver Superintendent og Laugmand udi
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egen Person, og af Skalholt Stift tolv Provster og Prester, 1662.

hvoriblandt skal vere een af Vespenoe, item sex Provster ^^artT
og Prester af Hola Stift, med sig havendis Fuldmagt af

de andre, alle Sysselmend udi egen Person, to Laugrettis-

mend og to Bonder af hver Syssel, samteen af Vespenoe,

med noiagtig Fuldmagt af de Andre som hjemme blive,

til forbemeldte Tid og Sted visseligen at mode tilstede,

eders Arvehyldingseed at aflegge, saa og ved bem te voris

Commissarie voris naadigste VilJie og Mening ydermere

at forfare, hvortil vi formoder at 1 alle, som vore kjere

troe Undersaatter, eder godvilligen lader befinde, for-

sikkrendis eder mod saadan eders underdanige Horsora-

hed paa al kongelig Gunst og Naade, thi haver I herudi

ingen Forsommelse at tage. Hafniæ d. 24. Marts 1662.

Reskript til Henrik
,
Bjelke . at reise til Is- 25. Marts,

land for at modtage Arvehyldingseden m. v.

Khavn 25. Marts 1662. — Original i Stiftamts -Ar-

chivet i Island, A. 105; Norske Tegn. XI, G9b; M. Ket. III,

87; Rubr. hos Fogtm. I, 72.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naa-

digste Villie og Befaling er, at I med de forste Skibe,

som i dette Foraar begiver sig til vort Land Island, til-

skriver Undersaatterne der sammesteds, at de lader af

deris Middel forsamle og til stede, mode paa Exeraa-thing

den 30. Juni i nerverende Aar, paa hvilken Dag vi haver

berammet voris Arvehyldingseed af dennem at afleggis.

Saa og er voris naadigste Villie og Befaling, at I

gjor den Anordning der paa Landet, at Falke bliver

fangen og Æderdun samlet, saa vidt mest bekommis

kan. Dermed <fcc. Skrevet paa vort Slot Kjobenhafn

den 25. Martii 1662.

Reskript til Jonas Trellund [og Hans Nan- 3o. Marts,

sen], at indkomme med Plan til et nyt islandsk
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1662. Compagnie. Khavn 30. Marts. 1662. — Siell.

30- Marts. TeSn - XXXVI, 302 b; Rubr. hos Fogtm. I, 72.

Frederik den Tredie &c. V. G. T. Eftersom vi det

hidindtil i denne voris Residen tzslad priviligerte islandske

Compagnie nyligen ophevit haver, og vi et nyt igjen her

sammesteds i dets Sted at lade stifte naadigst sindet ere,

da er voris naadigste Villie og Befalning, at du et ud-

forlig Opsett til voris naadigste videre Resolution for-

ferdiger , hvorledis du underdanigst formener, at samme,

ny islandske Compagnie bcst her igjen liunde oprettis, og

derhos omstendigligen specificerer, hvad Capital du under-

danigst eragter, samt andre Reqvisita, til dets behorig

Stiftelse at fornoden gjoris. Dermed &c. Hafn. 30.

Martii 1662.

2. April. Reskript til Grev Rantzau, Herr Hannibal

Sehested, Peter Retz, Corbitz, Christoffer Gabel

og Henrik Muller, at communicere Hans Nan-

sen Trellunds Forslag. Khavn 2. April 1662.

— Siell. Tegn. XXXVI, 303.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. Ty Voris naadigste

Villie og Befalning er, at I os elskelig Hans Nansen &c.

communicerer hvis Forslag som Jonas Tre! lund af Amster-

dam anlangende Skibbygning og Trafiquens Tiltagelse her

i vore Riger og Lande gjort haver, og derpaa sær Privi-

legier er begjerendis: og derfor at fornemme, om noget

der udi lindes som denne Byes Commercier og Fremtarf

samt det gemene Beste kunde hinderlig vere. Dermed

&c. — Hafn. 2. Aprilis 1662.

w

5. April. Forordning ang. Gyldighed af Part-Overdra-

gelse i det islandske Compagnie. Khavn 5.

April 1682. — Siell. Reg. 25, 271 ; Rubr. hos Fogtm I. 72.

Vi Frederik* den Tredie <fcc. G. A. V. at eftersom

for os underdanigst andragis, hvorledis de fleste af det

islandske Compagnies Participanter en stor Deel til Com-
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pagniet skyldig ere, imod hvis de der udi participere, 1662.

uanseet ingen udi Compagniet forraenis videre at tilhore
:
-

end hvis han tilovers haver, naar Compagniet for hvis

det hos hannem tilkommer betalt er ; da paa det Trette

og Vitloftighed , som imellom Participanterne formedelst

Adskillielse eller nogen deris Parters Afhendelse og Over-

dragelse sig derover kunde foraarsagis, saavidt muligt

kunde forekommis, haver vi naadigst for got anseet derom

saadan Anordning at gjore, at om nogen Participant sin

Part, som han i bemte Compagnie findis antegnet for, ved

Kjob, Pant eller i andre Maader vil afhende og overdrage,

da skal saadan hans Afhendelse og Overdragelse ei videre

ansees eller gjelde, end saa vidt han i Compagniet kan

tilkomme, naar han hvis han der imod til Compagniet

skyldig er afbetalt haver. Hvorefter &c. Hafn. 5.

April 1662.

Bevilling for den islandske Handels Partici- io. April

panter at sende et Orlogsskib til Island og Færo.

Khavn 10. April 1662. — Norske Reg. 11, 169 b;

M. Ket. III, 94.

Vi Frederik den Tredie &c. C. A. V. , at eftersom

samtlige Participanter udi det islandske Compagnie hos

os underdanigst haver ladet andrage og begjere, at det

dennem maalte bevilgis at udruste og straxen til vore

Lande Island og Feroe henskikke et Orlogsskib, til at hindre

en og anden Indpas, som dennem imod deris forundte

Privilegier af voris egne saa vel som fremmede der under

Landene skal skee : da haver vi paa forbemeldte islandiske

Compagnies Participanters underdanigste Ansogning og

Begjering naadigst bevilget og tilladt, saa og hermed be-

vilger og tillader, at de straxen et Orlogsskib maa udrede,

og det til bemeldte vore Lande Island og Feroe henskikke,

til at tage (vare) paa alle og enhver, voris egne Under-

saatter saa vel som Fremmede, som for
ne Lande befindis

at besegle og gjore for
ne Compagnie Indpas og Afbrek,
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1662. imod hvis Privilegier dennem naadigst er forundt; hvis

—^^-^ skib og Gods de og med forbemeldte Orlogsskib sig der
10. April.

hemcgtiger) Qg til p r is iagc^ de hid bringe og siden

efter louglig Medfart tilborlig Dom derpaa hende. For-

bjudendis &c. Hafoiæ den 10. April 1662.

* * * •

13. April. Bevilling og Pas for Hans Pedersen Bladt

af Kjobenhavn, at handle paa Island. Khavn

13. April 1662. — Korske Reg.ll, 172 b; M. Ket. III,

95 med urigtigt Datum 23. April. — Bevillingen lyder paa

«Hvalssfjord och Huittuw 1 IIaffne».

i

29. April. Bevilling og Pas for Soffren Pedersen og

Medinteressenter til Handel paa Island. Khavn

29. April J662. — Norske Reg. 11, 190 b; M. Ket. III,

147. _ Bevillingen lyder paa Hafnefjords Havn og er i den

sædvanlige Form. — Under s. D. ere ligelydende Bevillinger

udfærdigede for Christen Jensen Beck paa Bosands Havn, og

Strange Trenner paa Skagestrands Havn.

30. April. Reskript til Jonas Trellund, at give Forslag

Om Islands Deling i Handelsdistrikter. Khavn

30. April 1662. — SjelL Tegn. XXXVI, 325.

Frederik den Tredie &c. V. N. T. Voris naa-

digste Villie og Befalning er, at du med forderligste

din underdanigste skriftlige Betenkende os tilstiller, i

hvor mange Dele du agter vort Land Island til voris

Gafn og Beste bekvemmeligen at kunde delis, til visse

Personer derpaa at handle, saa at lige mange Slagter og

Fiskehafner til dennem, som derpaa at handle bevilges,

kunde forundes, disligeste hvor mange Fiske og Slagter-

hafne enhver Part billigen skal kunde tilleggis. Dermed

<fcc. Hafn. 30. April 1662.

') d. e. Hvi'ta.
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Aabent Brev ang. Jonas TreJIunds Handel 1662.

paa Island. Khavn 3. Mai 1662. — Norske Reg.^XMaT
U, 195.;

:

'

'

'

'

'^^M^^'M-
Vi Frederik den Tredie &c. G.A.V. At eftersom os eiskel.

Jonas Trellund af Amsterdam for os underdanigst haver til-

kendegivet, at han i nerverende Aar paa eget Eventyr agter,

efter de hannem af os naadigst meddelte Privilegier, at segle

under vort Land Island : da bjude og befale vi hermed alle og

enhver voris Underdommere, saa og vore Udliggere eller de,

som paa de islandske didseglende Skibe, eller paa Island

haver at commendere, at de bemt0 Jonas Trellund udi

nerverende Aar i ingen maader nogen Hinder eller Forfang

gjorer, vere sig paa hans Skibe eller Folk, som sig finder

paa eller omtrent vort Land Island, paa saadanne Steder

og saavidt vorishannem naadigst meddelte Privilegier tillader

han sine Skibe, Varer og Folk maa sende, mens tvert imod

hannem efter bemeldte Privilegiers Indhold udi alle maader

til Rette forhjelper. Givit &. Hafniæ 3. Mai 1662.

Reskript til Henrik Bjelke, ang. Falkes Ud- n. Mai.

forsel. Khavn 17. Mai 1662. — Original i stift

amts-Archivet i Island A. 105, paategnet at være læst i Laug-

retten 18. Juli 1703; Norske Tegn. XI, 74 b; M. Ket. 111, 96;

Rubr. hos "Fogtm. I, 73.

I 7

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom vi

kommer i Erfaring, hvorledis i disse Aaringer Falke fra

vort Land Island af fremmede Nationer skal vere ud-

fort, som de dennem af Falkefengerne sammesteds (uden

Tvifl) maa have tilforhandlet. Da paa det saadan Misbrug

herefter aldelis maa vorde afskaffit, er voris naadigste

Villie og Befaling, at I paa bem t0 vort Land Island udi

hver Syssel paa vore vegne Forbud gjore lader, saa ingen

Falke herefter til Fremmede uden voris sær naadigste

Bevilling forhandlis eller udstedis, saa og efter dennem
flittig inqvirere lader, som i disse Aaringer til Fremmede
Falke haver afhendet dennem, efter det Eorbud voris
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1662. Sal. Herr Fader Christianns Quartus (hoiJoflig Ihukommelse)

Anno 1614 der om ved sine Befalningsmend haver ladet

gjtire, hvorover vi eder siden haver anbefalet alvorligen at

- holde, tiltale lader, og paa deris Formue tilborligen

straffer. Hvis og voris Langmend og Sysselmend der paa

Landet belindis ved nogen Underslebe her imod at

handle, da haver I dennem ikke alene fra deris betroede

Bestilling at afsette, men endog der foruden at straffe

som vedbor. Dat. Hafniæ den 17. Mai 1662.

21. Mai. Bevilling for Hans Pedersen Bladt paa Fiskeri

Og Handel. Khavn 21. Mai 1662. — Norske neg.

11, 197 b; M. Ket. III, 148.— Bevillingen lyder paa at fiske

under Island, udi Banke at salte, samt at handle paa Hval-

fjord og Vitterums 1 Havne; jfr. 13. April d. A.

23. Mai. Reskript til Henrik Bjelke, ang. hans Reise

til Island. Khavn 23. Mai 1662. —Norske Tegn.

XI, 77 b; M. Ket. III, 97; Rubr. hos Fogtm. I, 73.

' Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naa-

digste Villie og Befaling er, at 1 saasnart det tilforordnede

Skib ferdig er og Vinden vil foie, ufortovet begiver eder

paa Reisen til Island og Feroe, og naar I did ankommer,

da haver I strax menige Landsens Indbyggeris Deputerede,

som forskrefne ere, voris medgifne oboe Bref og Patent

at lade lese og underskrive, og siden til den der udi

bestemte Dag og Sted af alle og enhver, som efter voris

naadigste Befaling comparerer, paa vore Vegne Huldskabs

og Troskabs Eed efter den medgifne Form annammer.

Dersom ogsaa nogen Forhindring skulde forefalde, enten

ved Modbor eller i andre Maader, at I ikke til den be-

rammede Tid til Landene skulle kunde ankomme, saa at

Indbyggerne ikke skulde vere tilstede, men igjen derfra

reiste, saa haver I dennem dog igjen at forskrive, for

end I der fra Landet reiser, saa at voris naadigste Villie

') skal være: Hvi'tå.
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kan vorde efterkommet. Men siden haver I, som voris

Befalingsmand ved eders Bestilling der paa Landet ser-

delis vedkommer, forsvarligen og med al Flid at forrette.

Dersom og nogle Supplicationer og Klagemaal eder fore-

kommer, som er af den Vigtighed, at I eder derpaa ikke

strax kan resolvere \ da haver I dennem at antage og voris

naadigste Resolution efter eders Tilbagekomst at fornemme.

Dat. Hafniæ den 23. Maji 1662.

1662.

23. Mai.

Reskript til Biskop Brynjolf Sveinsson 1
,

27. Mai.

ang. Åntiquiteter og Boger m. m. Khavn 27.

Mai 1662. — Norske Tegn. XI, 83; M. Ket. III, 98;

Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. HI, 4G2; Uddr. hos Fogtm. I, 75.

Frederik den Tredie &c. V. S. Gunst og Naade tilf.

Voris naadigste Villie og Befaling er, at I nerverende

Thormod Torvesen vcrer befordeiiig, enten for Betaling

eller i andre Maader at bekomme hvis Åntiquiteter, Rari-

teter og Curiositeter paa Island kan opsporgis, som han

til os igjen skal levere. Saa og, at I hannem i samme

Antiqviteter, som enten kan bekommis, eller han allerede

haver, grundeligen informerer. I lige maader ville vi,

at I os tilskikker tvende ubundne Exemplaria af alle de

Boger, som paa Islands Maal og udi Island ere trykte

eller her efter trykt vorder. Dat. Hafniæ den 27. Maji 1662.

Reskript ti] Henrik Bjelke, at beskytte Trel- 31. Mai.

lttnds Handel. Khavn 31. Mai 1662. — Norske

Tegn. XI, 84 b; M. Ket. III, 99.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Voris naadigste

Villie og Befaling er, at dersom nogle af det islandske

Compagnies eller andre Skibe under bem te Island nogen

af os elskelig Jonas Trellund &c. hans Skibe eller Vare

kunde hende at antaste, at I hannem da verer behjelpe-

') flydende Reskript af s. D. til Biskop Gi'sli [wlaksson

paa Holum.
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lig at det hannem eller hans Folk igjen vorder restitueret,

og ellers verer hannem beforderlig, at hannem intet imod

naadigst givne Privilegier og Passer vederfaris. Dat.

Hafniæ den 31. Maji 1662.

16. Juni. Reskript til Præsident Hans Nansen og Borg-

mester Find Nielsen 1
, at indkomme med Plan

om Islands Beseiling. Khavn 16. Juni 1662. —
Siell. Tegn. XXXVI, 344.

Frederik den Tredie <fcc. V. N. T. Eftersom vi ny-

ligen ved voris aabne Brev 2 det forrige islandske Com-

pagnie haver ophevit," og nu naadigst for got anseet at

Handelen og Traflquen der paa Landet best og beqvem-

meligst voris kjere tro Undersaatter til Gavn og Beste kan

drivis og fortsettis, naar Landet i fire lige gode Dele vorder

deelt, og visse Personer ved Lodder tilbetroes, som er hver

fjerde Deel imod otte HundredeRigsdalers Afgift til os aarligen

af hver Deel at erlegge, kunde forestaae, og til sig andre

behorige Participanter, saasom de best eragte, enhver i

sin anbetroede Del jage. Da saasom vi hermed eder til

en fjerde Del at antage ville have nomineret, er voris

naadigste Villie og Befaluing, at I med os elskelige Henrik

Muller, Christopher Hansen, Peder Pedersen, Hans Peder-

sen Blad og Jonas Trcllund, som vi til de tre ovrige

fjerde Parter at administrere naadigst forordnit have,

forsamler, og til voris naadigste videre Behag og Resolution

samtligen opsetter eders underdanigste skriftlige Betenkende,

hvorledis og med hvad Vilkaar 1 formener at vort Land

Island i saaMaader(Commercierneher ibemtB
voris Residents-

stad Kjobenhafn til Fremtarv) kunde beseglis, saaledis at

deraf den tilborlig Nytte kunde havis, og Indbyggerne

Ligelydende Reskripter mut. mut. ere samme Dag ud-

gaaede til: 1) Henrik Muller og Hans Pedersen Bladt;

2) Peder Pedersen og Christopher Hansen og 3) Jonas

Trellund.

a
) Fr. 7. Marts 1662.
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der sammesteds kunde, imod hvis Vare de have at af- 1662.

hende, med al tilborlig Nodtorft for en billig Priis og

Taxt forsees. Dermed &c. Hafn. 16. Junii 1662.

.Gavebrev og Fundats paa Gaarde-n Reynir 26. Juni.

til Enker og faderlose Born. Skalholt 26. Juni

1662. — Biskop Brynjolf Sveinssons originale Brevboger i

Arne Magnuss. Saml., Tom. XIII (Nr. 274 i Fol.), Nr. 52.

Bekjendtgjort paa Althinget og indfort i Althingsbogen 1. Juli

1662, Nr. 42, efter J. Erichsens Samling af Althingsboger i

det kongelige Bibliothek.

BrynjélfurSveinsson ab Skålholti gjorir gobum monnum

vitanlegt meb {)essu opnu bréfl og undirskrifabri eigin

handskript, ab meb -J>vi eg hefi arfaskipti gjort å mi'num

fémunum og Margrétar Hallddrsddttur, meb hennar sam-

l>ykki, mebal barna okkar Halldors og Ragnheibar, sem vib

hyggjum J>au nu til standa, meb })cim skilmålum sem })ar
•

eru å lagbir, eptir })ar um gjdrbu bréfl, daterubu Skålholti

23. Junii anno 1662, J)å ætti mig skyldan ab minna å

Jjakklæti vib almåttugan gu?) fyrir sina nåb og J)olinmæbi

og blessan, svo mikla og margfalda sem eg fæ aldrei

full})akkab, ab hann heiir mig undir sinni nåb og blessan

hiugabtil svo foburlega varbveitt, hvarfyrir hans heilaga

nafni sé lof og J)akkargjorb ab eih'fu. J>ar fyrir legg eg

mi aptur frå mer og mi'num erfingjum undir gub almått-

ugan og hans olmusumann til allra eignarr råba, nota

og aftekta, alla jorbina Reynir å Akranesi xV ab dyr-

leika, liggjandi i Garba kirkjusdkn, meb J)eim sex inn-

stæbu kiigildum sem J)ar mi meb eru, hver ab næstu

fardogum skulu gild lit svarast. Er J)essi jdrb mér tilsogb

meb ^essum landamerkjum: Ur Raubhamri ofan i Oxna-

holt og réttsynis ofan i Garbakeldu ; siban ræbur Garba-

kelda utnorbur eptir, fcar til Fribhus bera undir Reynisåsa;

ur Fribhiisum undir greinda åsai'Berjadalså; siban ræbur

Berjadalså upp eptir å fjall upp, svo långt sem votnum
hallar. — Meb ^essum ummerkjum gef eg greinda jorb i

sem fyr skrifab er, meb ollum henni fylgjandi gognum
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1662. og gæbum ab fornu og nyju, til skiljandi ab ein ærleg

26. Juni. og gubhrædd sorgbitin ekkja, sem å J>rjii skilgetin born^^^^
eba J)aban af fleiri i omegb, hafi afgjald og aftektir af

J>essari jorbu og kugildum, sii scin Jrøss er ^urfaudi og

goban vitnisburb hefir um gubhræbslu sina og gott dagfar:

fyrst ur Akraneshrepp, ef hun er J^ar til ; sé hun ekki

J)ar, J)å leggist i Skilmannahrepp ; sé hun [»ar ekki til,

J)å
leggist afgjoldin J)eirri sem Jrrih'k finnst i Strandar-

hrepp; sé hun }>ar ekki til, })å leggist J>essi afgjold

J>éirri sem ^esskonar er til i Skoradals hrepp; sé z

engum ^essara hreppa J>vllik ekkja til, sem nu er sagt,

})å leggist l)essi jarbar og kugilda aftekt til uppheldis einu

foburlausu barni skilgetnu, ærlegra og gubhræddra for-

eldra ur Akranes hrepp, meban j)ab er i omegb og })arf

f^ess vib, tilskiljandi ab })ab sé uppalib a J)essari olmusu

i gubs otta og gobumsibum, oghaldib til ærlegs erfibis.

—

Afhendi eg J)essa umsjon alla, bæbi åjorbunni, kugildum

og J)eirra afgjoldum, og J)eim sem olrøusuna Jriggur, meb

fullkomuu umbobs råbi heiburlegum kennimanni sira

Joni Jdnssyni, profasti i Borgarfirbi, og ollum hans eplir-

koraendum, profostum i nefndu hérabi fyrir sunnan Hvitå; i

skulu l)eir æfinlega jorbina byggja skilvisum rækslumanni,

sem henni heldur vib alla goba bygging, hefb og makt,

og lætur ekkert nibast né undan henni gånga; en eg

bib prdfastinn jorbina i sitt forsvar ab taka mdti ollum

ologlegum yfirgångi, hefbi'ngufn og abtektum, sem mogu-

legt er og hann fær vib komib; skikka .eg honum fyrir

starf sitt x aura af gjoldum jarbarinnar og manus-

lån, ef hann Joessu triilega framfylgir sem eg til hans

trcysti, og byggi sem bezt J»eir gela, fåtækum til gagns

jorbunni ab skablausu. Skileg til, ab ollum logskilum

sé uppi haldib fyrir jorbina, og lukist af allar ti'undir,

svo héban af sem hi'ngab til. Kunni svo til ab falla, ab

{>essi min skikkan megi ekki standa i allan måta obrjålub

fyrir nokkurs manns vild ebur 'vald , hvers eg vil })d ei

til gubhræddra manna geta, })å gångi sii jorb aptur uudir

mi'na erfingja, sem ogefin sé, domlaust i allau måta.
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j>essa gjof Jrøkki mér enginn ma&ur, J>vi J)etfa er skyida 1662.

en velgjorm'ngur ekki; en J>ess dska eg, aB så biBi fyrir^^^p
mer og mi'num erfingjura sem })iggur, aB })essi lilla

Jjénusta ver&i guBi almåttugum t>ægileg og \)e\m nytsamlcg

til huggunar sem meBtckur. Hér meb er eg oss alla goBum

guBi trulega befalandi i Jesii nafni, oskandi at J>etta bréf

ver&i inn i l>ingbokina skrifaB, svo J>ar megi ab fundazi-

unni gånga J>egar jx>rf krefur, en profasturinn meBtaki

strax 611 urnråB yfir greindri jorBu, og haldist si'&an hér

eptir æfinlega eptir åkveBnum skilmåla ollum. Nefni eg

hér aB erlega votta: Odd Eyjolfsson skolamcistara i Skål-

holti, Arna Halldorsson kirkjuprest, SigurB Bjornsson og

Halldor Einarsson, hverir åsamt rninni handskript setfu

sinar handskriptir hér undir, til fullnaBar staBfestu og
*

vitnisbur&ar uppå allt J>etta fyr skrifaB. Aclum Skålholti

Anno 1662, 26. Junii.
N

Arvehyldingseden for Island. Kopavog 28. 28. Juli.

Juli 1662. — Afskrift i det kongelige Bibliotheks Nye •

kongel. Saml. Nr. 1265, Fol.

Eg N. N. lofa og tilsegi, aB vera })eim stdrmektugasta

fursfa og herra, kong FriBrich I>eim J)riBja, Danmerkur,

Noregs, Venda og Gotta kongi, hertoga i Slesvik, Holsten*

Stormaren og Ditmersken, greifa i Oldenborg ogDelmen-

horst, mi'num allranåBugasta arfa-kongi og herra, svo vel

sem Hans Konglegrar Majestalis konglegu husi i karllegg

og kvennlegg hollur og trur, vila og ramma Hans Kdng-

lega Majestatis og t>ess konglega huss gagn og bezta*

skaBa og fordjorfiin af fremstå raegni aB afverja, og

trulega J)jona Hans Konglegri Majestøt, sem einum ærlegum

manni og arfa-undirsåta vel hæfir og til stendur. Svo

saunarlega hjålpi mér guB og hans heilaga evangelium. '

Revers af Stænderne i Island i Forbindelse 28. Juli,

med Arvehyldingen. Kopavog 28. Juli 1662. —
Efter Originalen i Geheime-Archivet : «Acta om Arvesucces-

sionen og Souverainiteten» Nr. 15 ; den bestaaer af 4 Blade

h i. ir.
' Æ ' 18 •-.-c.:
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1662. paa Pergament i bred Folio, heftede i Papir; Texten op-

8 Juli tager de to forste og omtrent 'A af tredie Side; Underskrifterne

J-v—L optage Resten af tredie og hele 4de Side; de to folgende Blade

ere blanke. Haanden er dansk, da Henrik Bjelke har fort

Brevet reenskrevet med fra Kjobenhavn og kun samlet Under-

skrifterne og ladet Datum sætte til i Island ,
jevnf. Norske

Regist. Nr. 11, fol. 212b—215, hvor dette Revers findes ind-

fort, lovrigt er det mut. mut. ordlydende med det i Christi-

ania 7. Aug. 1661 underskrevne Souverainitets-Document (hos

Fogtm. I, 53, men med flere Feil). — Trykt i M. Ket. Saml.

III, 88—90 efter Hannes Finnssons- Afskrift af Norske Reg.

;

en anden Afskrift deraf findes i detKgl. Bibi. gamle kongel.

Saml. Nr. 908 B. Fol.; Rubr. hos Fogtm. (uden Datum) 1,76.

Vi underskrefne den Stormegtigste Hoibaarne Roning

bg Herre, Her Friderich den Tredie, Danmarkis, Norgis,

Vendis og Goltis Koning, Hertug udi Slesvig, Holsten,

Stormarn og Dytmerschen, Greve udi Oldenborg og Del-

menhorst, voris allernaadigste Herre og Koning, Hans

Tjennere, Indbyggere og Undersaatler paa Island

:

Gjore vitterligt for os, voris Arvinger og Efterkom-

mere, at saasom Hoistbemeldte Hans Majestet af samtlige

Danmarkis og Norgis Riges Stender ved en sær Acte,

foruden deris Arvehyldings- Eed, haver fuldkommeligen

forklarit og stadfest Hans Kongelige Majestets Arve-Rettighed

paa mandlig og Qvinde Linie, samt des absolut Souve-

rainitet: saa have vi, som Hoistbemeldte Hans Majestets

troe og lydige Undersaatte, og som de der erkjende, at

Hoistbemeldte Hans Majestet ikke mindre for os end andre

sine Undersaatte at beskjerme, sine Arve-Forstendomme

og Lande paa sit hele Kongelig Hus, Familie og Kongelig

Person med storste Tapperhed og forsigtig Omhue haver

vovit og opsat. Os ogsaa for den Velstand og Conserva-

tion, vi nest Gud derved haver erlangit og njuder, ei

mindre Hans Kongelig Majestet forpligtet at vere befun-

den, end nogeu anden des Undersaatter, og derfore under-

danigst eragtet, det ei nok at vere, at vi med storste

Glæde og Fornoielse fornemme samme Acte Hans Konge-

lige Majestet i saa maader at vere offererit og givit, mens
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end og for voris hoieste Pligt og Skyldighed holdet, det 1662.

samme i al Underdanighed at præstere. Thi stadfeste og 28. Juli.

bekrefte vi alle og enhver, tillige med de andre Hans

Majestets troe Undersaalter, med dette voris obne Bref

Hoistbemeldte Hans Kongelige Majestøt som een absolut

Souverain og Arveherre, hans Arverettighed til Island og

des underliggendis Insuler og Oer samt alle jura majestatis,

absolutRcgjeriugogalleRegalia, som Haus Kongelige Majestøt

og Haus Majestets Egte Lifs Arvinger og deris Egte Descen-

denter og Efterkommere, saa lenge nogen deraf til er paa

manlige eller qvindlige Linie, udi forbemeldte Acte af

samtlige Danmarkis og Norgis Rigis Stender er givit og

overdragen. Herhos renuncerer vi for os, voris Arvinger

og Efterkommere, alt det som i voris forige Privilegier,

Landsloven, Recessen og Ordinantzen kan befindis at stride

imod jura majestatis, eller billigen hentydis at vere imod

bemeldte Arverettighed, Souverainitet og absolut Regjering.

Og love og tilsige vi for os, voris Arvinger og Efterkommere,

al vi efter voris gjorde ArvehyldingsEed og Pligt, Hans Konge-
%

lige Majestøt saavel som og Hans Kongelige Majestets Egte Lifs

Arvinger og deris Egte efterkommende Descendenter paaman-

delig og Qvinde Linien ved denne dennem overdragne Arveret-

tighed imod enhver at main tonere og forsvare, Lif, Ære, Gods

og Blod med det kongelige Hus at vilde opsette, og fra dette

voris Forset ei i nogen Maader at vige, langt mindre undcl*

nogen Prætext eller Prætention, .hvad Nafn dfet og have

kan, denne udi beste Form Hans Kongelige Majestøt og

Egte Lifs- Arvinger, samt deris Egte Descendenter ved Eed

overdragne Rettighed at anfegtø eller turbere, heller udi

nogen Forsamling at vere, udi hvilken herimod skulle

talis eller handlis, mens langt mere, naar imodForhaab-

ning sligt sig skulle tildrage, saadant uden nogen Persons-

Anseelse voris allernaadigste Herre og Koning at aabenbare.

Eftersom og Hans Kongelige Majestøt af synderlig kongelig

Gunst og Naade sig naadigst haver erklerit, at jus primo-

genituræ i Norge saavelsom i Danmark -ved den kongelige

Arf-Succession skulle oprcltis og begge Kongerigerne her
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1662. efter ingenlande delis, eller noget deraf dismembreris,

28. Juli. mens de andre Hans Kongelige Majestets Egte Lifs-Arvinger

^"^^^og Descendenter aarligen med een visse Summa Penge

til deris reputerlig Underhold afleggis, og Norgis tillige

med Danmarkis Riges Securitet og Forsvar er til Hans

Kongelige Majestet og Hans Kongelige Majestets Egte Lifs-

Arvinger og Efterkommere egte Descendenter, deris naa-

digste Disposition alene hensat og overdragen: saa stille

vi i Hans Kongelige Majestets egen naadigste Villie, ikke

aleniste hvorledis Regjeringen herefter skal anstilles, mens

end ogsaa Successionen saavel paa mandelig som qvindelig

Linie efter dodelig Afgang (hvilket Gud allermegtigste

naadeligen lenge vilde forbjude) beqvemmeligst kunde

forsjunis, saa ogsaa hvorledis det skal forholdis naar nogen

Minorennitet af Hans Kongelige Majestets Egte Lifs-Arvinger

og Descendenter i Fremtiden udi Regjeringen sig skulle

tildrage, hvilken Disposition og sidste Villie skal vere os

og voris Arvinger og Posteritet som een Fundamental-

Lov og offentlig Forordning, og af os i al Underdanighed

med alle sine Clausuler, formedelst den ved- Eed af os

allerede bekreftet Arvehylding blive cfterkommit, saa at

Hans Kongelige Majestet og Hans Kongelige Majestets Egte

Lifs-Arvinger og Efterkommere Egte Descendenter ei udi

nogen Maader enten hemmelig eller aabenbarlig udi deris

Arveregjerings Possession af os, voris Arvinger og Posteritet

skal blive turberit, mens langt mere imod alle og enhver,

hvem det og vere kunde, udlendisk og iodleudisk, som

mod Hans Kongelige Majestet, Hans Kongelige Majestets

Egte Lifs-Arvinger og Descendenter, saavelsom denne

oftbemeldte Arverettighed skulle handle eller tale, med

Lif og Lefnit, Gods og Blod troligen handlheve og for-

svare, fra hvilken Skyldighed os, voris Arvinger og Efter-

kommere ingen Venskab ei heller Findskab, Frygt og

Fare, Gafo og Skade, Had, Avind eller nogen menneske-

lig List og Aarsage udi ringeste Maader skal afvende.

At dette forskrefne af os alle og enhver saavelsom voris

Arvinger og Efterkommere uden al Svig og Argelist udi
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alle sine Punkter og Artikler holdis og efterkommis skal,

des til Vitterlighed og ydermere Forsikkriug haver vi

dette med egne Hender underskrevit og med voris Sig-

neter bekreftet. Skeed udi Island, paa Koppevogs Thing-

stad den 28. Julii, Anno 1662.

Privilegier for det islandske Handels • Com- 3i. Juli

pagnie paa 20. Aar. Khavn 31. Juli 1662.

- SieN. Reg. 25, 324. Den til Henrik Muller og Bladt ud-

stedte Gjenpart publiceret paa Althinget og indfort i Althings-
;

bogen 1668, samt derefter trykt hos M. Ket. III, 99—105;

Rubr. hos Fogtm. I, 98.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom vi

naadigst haver for got anseet, Handelen og Trafiqucn

paa vort Land Islaad best og bekvemmeligst, efter at

forrige der paa handlende Compagnie er ophevet, at

kunde drivis og fortsettis, naar Landet i fire lige gode

Dele bliver skiftet, og visse Hovedparticipanter, som andre

Interessenter enhver til sig, som de selv best eragter,

maa tage, anbetroet, da ville vi dermed naadigst have

forholdet som folger, og til een af bemeldte Hovedparti-

cipanter af os hermed til
lU Part nomineret: — 1) os

elskelig Hans Nansen , vores Raad , Assessor i Collegio

Status, President og Bprgemester i voris Residentsstad Kjo-

benhafn, og hannem med sine Interessenter , os elskelig

Borgemester Find Nielsen og andre, bemeldte Haus Nansen

vil til sig tage. — 2) Henrich Muller, voris Karamerraad,

- Rentemester og Assessor i Kammer- Collegio, og hannem med

sine Interessenter, os elskelig Hans Pedersen Bladt og andre,

som bemte Henrich Muller vil til sig tage. — 3) Chri-

k stopher Hausen og Peder Pedersen, Borgemestere i voris

Residentsstad Kjobeuhafn. og 4) Jonas Trellund: —
efterskrevne Privilegier naadigst have forundt og bevilget,

saasom vi og hermed forunder og bevilger:

1) Skal enhver Hoved -Participant med sine Interes-

senter, som han til sig vil tage, alene maa handle,

kjobe og selge paa voris Land Island og Vestmannoe,
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1662. enhver paa sin fjerde Part af bemeldte Lands Hafner,

31. Juli. nemlig: a) Fornefnte Hans Nansen paa Vestmannoe, Ore-
-r~vr>"r"

i^akke, Hafncfjord, Hofsos og Vapnefjord, med hvis andre

smaa Hafner og Fjorder, der under kan ligge, saa han

det maa gjore sig saa nyttig som han kan. — b) For-

nefnte Henrich Muller : Holmen, Stappen
,

Budenstad,

Patrixfjord, Bildal, Oefjord og Husevig, med hvis andre

smaa Hafner og Fjorder, derunder ere beliggende, saa han

maa gjore sig det saa nyttig som han kan. — c) For-

nefnte Christopher Hansen og Peder Pedersen paa Boesand,

Rjeblevig, Isefjord, Dyrefjord, Berefjord og Rodefjord, med

hvis andre smaa Hafner og Beyer, der under ere beliggende,

saa de det maa gjore sig saa nyttig som de kan. — d)

Fornefnte Jonas Trellund 1 paa Revet, Kumbervog, Stikkes-

holm
,

Grundefjord med hvis videre Hafner, Fjorder og

Oer som i Bredefjord ligger, Skagestrand, Reykefjord,

Rutefjord, med hvis andre smaa Hafner og Fjorder der-

under er beliggendis, saa han sig dennem maa gjore saa

nyttig som han kan ; hvorimod det ingen anden , enten

indiendisk eller udlendisk, hvo det og vere kan, uden

forbenefnte Hans Nansen, Henrich Muller
,

Christopher

Hansen og Peder Pedersen, Jonas Trellund, alene paa

ovenbemeldte District og Hafner skal maa handle, enten

paa Landet eller j Soen, eller nogen Fiskerie der under

Landet bruge, nermere end lire Mile, saasom i forrige

Tider haver veret brugeligt, under Straf af Skibs

og Godses Forbrydelse, om de dermed antreffes. —
2) Fornefnte (Privilegerede) skal bemeldte Steder med

god uforfalsket Kjobmandsvare fovsbrge, saa at almuen

kan bekomme hvad enhver haver fornoden, efter den

Taxt og Anordning som vi naadigst haver ladet forfer-

dige og anrette, eller her »efter naadigst forferdigendis

eller anrettendis vorder. Dog skaj den hundredeste

Kjob hverken ved Selgeren eller Kjflberen efter denne

Dag maa bruges; desligeste haver de dennem efter den

') see 26. Marts 1070.
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1 gamle og paa vort Land Island scdvanlige Vegt, Alne 1662.

i" og Maal at rette, og sig venlig og med god Omgen- 31. Juli.

gelse imod Landsens Indbyggere, geistlig og verds-
"~

lig, forbolde, saa at Ingen med Billigbed sig over

^ dennem han have at beklage, hvorimod Islenderoe skulle

forpligt vere: gode, dygtige Kjobmandsvare, nemlig en

^
(reen) ukassen og umalt Fisk, reen og klar Tran, gode

. Maods Hoser og Vanter, Hosene een Sjellands Alne lang

og deris Vide derefter, og alle andre Vare i deris rette

i Dygtighed at levere. — 3) Istanderne skal ei med nogen

Anden, hvem det og vere kan, enten paa Landet, under

Laudet i Soen eller nogen anden Steds maa handle, kjobe

og selge, uden alene med bemeldte (Privilegeredes) Fuld-

megtig udi fornefnte deres Distrikt, under alvorlig

Straf efter voris derom tilforn udgangne naadigste For-

|

ordninger, hvormed voris Befalingsmend
,

Fogder og

^
Sysselmend skulle have tilbørlig Tilsjun, saasom de ville

forsvare om derpaa klaget vorder. — 4. Skal voris Fog-

j
der og hermed

, vere forboden med Indvaanerne der i

Landet at handle eller videre Vare derfra udfore, end

voris egen Indkomst kan bedrage, og os vedkommer,

under samme Vares Forbrydelse, og Straf bver dennem, som

voris Kongelige Mandats Overtredere, som vedbor. — ^
5) ForbemeJdte (Privilegerede) maa ei heller gjore de andre

Participanter nogen Indpas paa de dennem naadigst bevilgede

i Hafner, de og ei heller dennem udi deris District nogen Hin-

der maa tilfoie med hvad Nafn det og nefnis kan, enten med

! Istanderne der at handle, eller Fiskerie udenfor Landet sam-

l
mesteds at bruge, eller paa nogen hverandres Hafner for-

sætligviis, uden hoi trengende Nod at indlobe, under 1000

Rigsdalers Straf til dennem, som der gjores og handles

imod. — 6) Saafremt nogen Anden end N. N. de andre

privilegerede Hovedparticipanter, eller deris Fuldmegtiger

\ sig understaar nogen Handel paa eller ved Island eller

Vestmannoe at drive, da maa bemeldte Privilegerede

t Magt have, saadanne forbudne Handlere at lade antaste,

saayel de Personer med deris Vare, som sig paa Landet
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1662. opholder (det vere sig hvad Natioa det vere kan, Ingen

31. Juli. undtagen), som Skibe under Laudet, og sig denncm om

"^^^^muligt bemegtige og til Bessested opbringe, og skal Fog-

den eller Sysselmanden, under hvis Gebiet, eller udi hvis

Syssel saadanne af os ei privilegerede Handlere -findis,

under deris Falsmaal vere forpligt til : fornefnte Privi-

legerede, eller deres Fuldmegtige, samme Personer eller

Skibe at hjelpe at tage og til fornefnte Bessested hen-

fore, og hvis ikke der af Sysselmand, Laugmand, voris

Ombudsmand eller Foged paadommis kan, da dennem hid

at fore og af voris Admiralitetsret paa dennem lade kjende.

Hvis at paa nogen af Stederne yorder til Priis domt, da ville

vinaadigst, naar al Omkostning tilforn er fratagen, at os

de 2
/3 Parter og Va Part den , som saadant erobrer, -

skal tilfalde. — 7) Fornefnte Privilegerede skal tilfor-

pligt vere, udi voris Festning Gluchstad alle fra Island

. kommende og paa Elben gaaende Skibe med Fisk, Rjod

og Fedevare, at losse, og samme Vare sammesteds selge

til Byens og Landets Indvaanere, eller hvo med dennem

der handle vil; alle andre Skibe maa lade losse paa de

andre Steder, som de andre Hoved-Participanter bcst kan

forenis om. — 8) Hvis munterede Skibe som til denne

? Seglats i Fremtiden kan bruges, maa have og njude alle

de Friheder paa alle Farvand i Told og andet, som

saadaune Skibe efter deris Storrelse tilforn nydt have, eller

vi herefter naadigst videre bevilgendis vorder. — 9) Der-

som .oftbemeldte Privilegerede vil herefter overlade nogen

af de dennem bevilgede Hafnor til andre voris Undersaatter,

og Indvaanere her i vor Residentsstad Kjobenhavn og

Christianshavn at lade beseigle, da maa det staae den nem

frit for, dog skal Hovedmanden, om nogen Forseelse be-

gaaes, os dertil svare og derfor stande til rette. - 10)

Vi ville og naadigst handheve og forsvare bemeldte Pri-

vilegerede udi denne deris Handel, saa at dennera hverken

af andre voris Undersaatter eller Fremmede nogen Indpas

derudi skee skulle. — 11) Og som vi os selv havereser-

verit og forbeholden hvis Svofl, Salpeter, Mineralier,



Privilegier for Handels-Compagniet. 281

eller anden Ertz, som der i Landet kan bekommes og vi

ved voris Beljente lader tilveiebringe, skal bemeldte Boved- 31

participanter, efter deris egen underdanigste Erbjudelse,
^

sligt udi deris Skibe , som der nest, ere beliggendis og

hid ville, indskibe og for billig Fragt her hidfore. — 12)

Dersom paa fornefnte vort Land Island og Vestmannoe

nogen kunde vere, som derfra hid til os ville drage,

deris Sager at beklage, da skal fornefnte Hovedpartici-

panter forpligt vere, for en billig Fragt dennem paa deris

Skibe, som hid ville, ud af Landet at hidfore. — 13)

Naar fornefnte Hans Nansen, (Henrik Muller,' Christopher

Hansen, Peder Pedersen, Jonas Trellund) eller nogen

af deris Adhærenter nogen paa bemeldte Land kan have

at tiltale, enten for Gjeldssag eller andet, da skal saadant

skee- for voris Befalingsmand , om han ellers er tilstede,

eller og for Laugmendene, eller Sysselmendene, efter

Lauds Lov og Bet og ikke auderledis. — 14) Paa det at

Kjobmendene, eller nogen af bemeldte Hans Nansens (<fcc.

deres) Betjente paa fornefnte Lande ei med lang og ubillig ,

Proces og Bettergang udi deris Sager skulle blive op-

holdet, da skal voris Befalingsmand selv, saavel som voris

Foged, Laugmend og Sysselmend, Almuen der paa Landet

alvorligen tilholde, til Kjobmendene, hvis de skyldig

blive, udi betimelig Tid at betale, som er for Sonden

inden Petri & Pauli, for Vesten inden Sti Canuti og for

Norden og Osten inden Sti Laurentii Dag, eller i det

allerseniste otte Dage efter fornefnte Terminer, paa det

Kjobmendene over deris Tid, sig til stor Skade og For-

sommelse, ei skal blive beliggendis. Dersom sig tildrog,

at nogen af deris Tjenere paa nogen af fornefnte Lande

Vinteren over blev beliggendis (hvilke dog ikke skal

vere flere end Behof gjoris), da skal de ikke deris Vare

maa forhoie, selge eller afhendc anderledis end Taxten

omformelder, og det under tilborlig Straf. — 15) Al for-

nefnte Udredning skal skee for voris Besidenlsstad Kjoben-

hafn og Christianshafn , og ingen andensteds, dog hvis

Gods og Vare, som paa fornefnte Lande og Steder hen-
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1662. skibes, skal enten her udi Byen, eller ogsaa her udi

31. Juli. Riget indkjobcs, det meste muligt er, og hvis ikke her

"""^^er at bekomme, det maa kjobes paa de Steder det best

og bekvemmeligst bekommes kan. — 16) Alt hvis Gods og

Vare, som til denne Islands Handels Fortsettelse bruges, der-

hen eller tilbage skibes, saa og hvis Vare andensteds fra

hidfores, som til samme Handel paa bemeldte Land* be-

hoves, det skal vere, imod Afgiften af Landet, aldeles fri

for al Told og Accise (Byens Hafns Accise undtagen), og

hvis af de islandske Vare, som her opskibes og igjen til frem-

mede Steder vorder udskibet, deraf skal gives een pro Cento

og ei med videre Told besverges. — 17) Fornefntc Hans

Nansen <fcc. skal for slig Benaadning af fornefnte Haf-

ners Beseigling og Behandling aarlig til os give 800 Rdl.,

og dennem til hver Nytaars dag imod tilborlig Qvittering til

den erlegge, som vi dennem naadigst have assignerit, eller

herefter assignerendis vorder; herforuden skal de aarligen

til hver Nytaarsdag erlegge til Præsidenten Hans Nansen

og dennem, som Vestmannoe lader beseigle, til Hjelp til dens

Afgifts Betaling, 200 Rdlr. , hvorimod de for al tilforne

sedvanlig Hafne- og Skibstold skulle vere fri og for-

skaanet. — 18) Fornefnte Hans Nansen, under hvis

fjerde Part Vestmannoe kommer, skal, tillige med de 800

Rdlr af fornefnte fjerde Part udgives, derforuden til

forskrevne hver Nytaarsdag af bemeldte Vestmannoe den

. scdvanlig aarlig Afgift, nemlig 800 Rdlr, til os erlegge

og betale, hvilke bemeldte 800 Rdlrs Afgift de andre

Parters Udredere skal vere pligtig pro qvola, nemlig

hver Part 200 Rdlr til hannem igjen aarligen at erstatte

og til Hjelp komme; derforuden skal han aarligen til os

erlegge og betale den visse Indkomst af samme Oe efter

Jordebogen, for hver Lest" Fisk 35 enkendc Rigsdaler, saa

og for hver Tiende, Told, Sagefald og al anden uvisse

Indkomst, efter rigtig Regnskab (som aarligen i voris Rente-

kammer skal indlegges og forklares), iligemaade for hver

Lest af samme Oppeborsel 35 enkende Rigsdaler, hvilken

fornefnte Indkomst ogsaa skal erlegges hver Nytaarsdag
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til den, vi samme naadigst assigneret haver, eller herefter 1662.

assignerendis vorder. Desligesle have vi under samme ^n^"^^j[Jip
komsters Afgift naadigst forundt hannem voris Fiskebaade,

som ere paa bemeldte Vestmannde, fri at bruge til sin

Fiskerie, dog at han dennem selv skal ved Magt holde, bygge

og forbedre, som det sig bor, og dersom nogle af be-

meldte voris Baader skulde enten forderves eller blive

aflags, da skal han andre Jigesaa store og gode isteden

igjen forskaffe, os uden Skade i alle Maader. — 19) For

det sidste have vi naadigst bevilget, forundt og accorde-

ret fornefnte Hans Nansen, (Henrik Muller, Christopher 1

Hansen og Peder Pedersen, Jonas Trellund) med forskrefne

Conditioner og Vilkaar den Handel at bruge udi 20 sam-

fulde Aar, fra dette vort Brefs Dato at beregne, saa og

deres Hustruer og Arvinger (saafremt de for bemeldte

Tids Forlob ved Doden afgaaer), og ingen anden uden

deris Bevilling og Samtykke den at tilstede, og ville vi

dennem eller deris Arvinger efter fornefnte Aars Forlob der- .

til fremdelis for nogen anden admittere. Thi forbjude vi

alle voris Rigers Indbyggere, saa og Fremmede og Ud-

lendiske, fornefote Hans Nansen, (Henrik Muller, Christopher

Hansen og Peder Pedersen, Jonas Trellund), som vi naa-

digst saaledis haver privilegerit , herimod paa deris.

Handel og Trafiqve dennem nogen Forfang, Indpas eller

Forhindring at gjore, under vor Hyldist og Naade.

Givet <fcc. Hafuiæ 31. Julii 1662.
#

Bevilling for Hans Nansen, paa Vareudforsel 25. oktbr.

direkte fra Island til Udlandet. Khavn 25.
* - c. *

Oktobr. 1662. - Norske Reg. 11, 280; M. Ket. 111,148.

Vi Frederik den Tredie *c. G. A. V. at eftersom os

elskelig Hans Nansen, voris Raad, Assessor i Collegio

status, President og Borgemester i vor Residentsstad Kjo-

benhafn, med sine Interessenter efter voris naadigste

Bevilling sig haver paataget nogle Hafne forleden Foraar

paa vort Land Island med et Skib at lade besegle, hvor-



1

284 Bevilling paa di.bektc Udforsel.

1662. paa Daniel Quint er Skipper; (hi haver vi, efter hans

^~~Qltifo
underdanigste Ansogning og Begjering, naadigst bevilget

og tilladt , saa og hermed bevilger og tillader, at for-

skrcfne Skib maa denne Gang uden Nogens Forhindring

losse og forhandle des Vare, hvor og til hvem for
ne Hans

Nansen og Interessenterne sjunis best og gafnligst at verc,

enten udi Holland, Hamborg eller andre Steder. For-

bydendis &c. Givet paa vort Slot Kjobenhafn d. 25.

Oktobr. Anno 1662.

23. Decbr. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Tilladelse

til at bortforpagte Islands Indkomster paa tre

Aar. Khavn 23. Decembr. 1662. — Rentek. Exped.

Prot. 5 a, S. 492.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vider at vi

naadigst er tilfreds, at I, som voris betroede Gouverneur

maa efter eders underdanigste Ansogning forpagte vort

Land Island til visse erlig Mend paa 3 Aars Tid, bereg-

net fra Johanni forstkommendis 1663 , som skal forpligt

vere at holde Almuen ved Lov, Skjel og Ret, og have

Indseende at Undersaatterne af det nu oprettede Compag-

nie vorder forsynet med fornoden
,

gode ,
dygtige Vare,

og ellers Compaguiet assistere efter de dennem naadigst for-

undte Privilegier, og ville vi naadigst efter videre eders

v underdanigste Ansogning have eder tilladt, til eders

GjeJds Afbetaling, at maa af samme Forpagtere, saasom I

best derom kan accordere, annamme nu strax forud 3

Aars Indkomst, af de ti Aars Intrader af vort Land Is-

land, eder naadigst af os er forundt. Og er vi naadigst

tilfreds, at I selv, medens denne voris Benaadning conti-

nuerer og eder Gouvernementet saaledis over bemeldte

vort Laud Island naadigst er betroet, maa forordne og

sette til Fogder der over Landet hvem eder godt tykkes,

dog under voris egen Eed og Pligt, og at de er erlig og

tro og udi eders Fraverelse voris Hoihed og Regalier til-

borligen iagttager, at os derpaa Intet afgaaer. Hvorefter

I &c. Hafn. den 23. Decembr. Anno 1662.
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Ordre til Skatkammeret, ang. Bestemmelsen 1662.

af Henrik Bjelkes Indkomst af Island. Khavn 23 Decbr -

23. Decembr. 1662. — Ilentek. Exped. Prot. 5 a, S. 493.

. Frederik den Tredie &c. V. S. G. TV Vider at vi

af sær og synderlig kongelig Gunst og Naade, saa og for

tro og villig Tjeneste, som os elskelig Herr Henrik Bjelke

&c. os hidindtil underdanigst gjort og bevist haver, saa

og herefter troligen bevise maa og skal, naadigst haver

bevilget og tilladt, at han paa 10 Aars Tid, fra forst-

kommende Johanni 1663 at regne, maa njude og be-

holde vort Land Island saaledis, at han deraf aarlig kan

njude af dessen Indkomst 6000 Rd. til sin Lon og Be-

solding for Rigens Admirals Bestilling. Thi er voris

naadigste Villie og Befaling, at I strax lader gjore et

rigtig Overslag paa bemeldte Lands Indkomst, og det

hannem saaledis tilregner, at han deraf kan udi varende

ti Aars Tid aarlig rigtig njude og bekomme saa som for-

skrevet staaer, 6000 Rd., og er vi naadigst tilfreds, at

han her efter som tilforn, mens det forrige Islands Com-

pagnie ved var, maa endnu med saa mange Baade bruge

fri Fiskerie under Landet og paa samme Orter, og saa-

vidt udi Soen som til forn , saa og fri Seilads og Ud-

skibning paa Bessested og Ahrncsted have, ligesaa frit som

han eller audre vore Befalingsmend det tilforn nydt haver,

og skal hannem derpaa ingen Forfang af Nogen gjoris,

meget mindre præjudiceris enten af itzige Compagnie

eller af Andre, dog at han det saaledis mager, at Com-

pagniet ei givis nogen billig Aarsag sig at besverge, at

dennem derved i deris Handel skulde nogen importerlig Af-

gang tilfoies ved denne hannem naadigst forundte Bevilling,

og han derimod vere tiltenkt ved sine Fogder og Syssel-

mend at holde vore Undersaatter der paa Landet ved

Lov, Skjel og Ret, saa og have Indseende, at Landet af

samme Compagnie aarligen vorder tilborligen og forsvar-

ligen forsjunit med gode og dygtige Vare til deris Livs

Ophold og Fornodenhed; hvorpaa I til hannem voris
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1662. naadigste Concession og fornoden Breve til voris egen

23. Decbr. Subscription underdanigst haver at udferdige lade. Hvor-
j

efter i eder haver at rette. Befalendis &c. Hafniæ
;

den 23. Decembr. 1662.

*663. Reskript til Hans Nansen, ang. en hollandsk I

8. Januar. Prise. Khavn. 8. Januar 1663. — Siell. Tegn.

XXXVI, 442 b.

Frederik den Tredie &c. V. G. T. Eftersom vi af

os elskelig Herr Henrik Bjelke og Henrik Willumsen

Rosenwing, deris underdanigste Relation naadigst erfarer,

at det islandiske Compagnie haver til Arent Tengnagel •

afstaaet deris Part i det hollandske Skib, som under Is-
]

land forleden Sommer er tagen og til Priis domt, den

Andeel undtagen som Skipperen tilhorer, da haver vi

ogsaa voris Prætension, som vi derudi kunde have, ilige-

maade eftergivet, hvorfore vi uaadigst tilfreds er, at be-

meldte Skib med tilhorige Redskab for Arent Tengnagel

uden videre Ophold inaa folgagtig vere. Derefter <fcc*

Hafn. 8. Januar 1663.

26. Januar. Aabent Brev til islandske Compagnies Par-
]

ticipanter, om Deling af Compagniets Activer*

Khavn 26. Januar 1663. - sieii. Reg. 25, 377.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom

for os underdanigst klageligen andrages, at de forrige

islandske Compagnies Participanter og Interesserende ad- ,

skillige Gange ere bleven tilsagde at samles og vedtales

om bemeldte forrige Compagniets Middel, som udi til—

staaendis Gjeld, Huse, Reberbane, Jordegods, Skibe og

Skibsparter og endeel Vare ere bestaaendes, som iblandt

de Interesserende skal delis og den bortskyldige Gjeld

derimod betalis, mens dog ikke haver villet tilsammen

komme, hvorudover Tiden forhalis, samllig Interesserede,

som formenis, til Skade: Da paa det at dermed uden
\

videre Forhaling kan komme til Endelighed og rigtig
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Deling, er voris naadigste Villic og Befaling, at samtlig 1663. ,

Participanterne, saavelsom Formyndere for umyndige Born, ^P^J^
som derudi interesserede ere, retter sig efter paa Compa-

gniensHuus at tilstede mode, naar af Præsidenten, os elskelig

Hans Nansen tilsagt vorder, saa at den ene kan tage sin

Andeel pro qvota lige ved den Anden, udi hvis det vere

kan, og at de som ere mere shyklig end dennem pro

qvota lige ved Andre udi Penge tilkommer, det strax

maa legge fra sig, saa at de Andre, som fattes, kan be-

komme hvis dennem i saa Maader tilkommer, paa det

lige Jefuing og Deling kan skee, som det sig bor. Saa-

fremt og Nogen af de Interesserede for lovlig Forfald

efter Advarsel udebliver, da have de, som i saa Maade

udeblivendis vorder, deris Fuldmegtige at tilstedekomme

lade, med Fuldmagt samme Deling og Skifte at handle

og lilendegjore. Mens dersom og Nogen imod Forhaab-

ning, efter at de lovligen tilsagte ere, skulde findis for-

sommelig og ei tilstede komme, skal dog hvis som af

samtlige tilstede kommende Participanter eller deris Fuld-

megtig handlet og sluttet vorder, staae for fulde og af

alle Interesserende holdes og efterkommes, samtlige In-

teresserende til Gafn og Beste. Hvorefter alle <fcc.

Hafn. 26. Januar 1663.

Reskript til Michel Langemack, ang. Accise- 23. Febr.

og Consumtionsfrihed for det islandske Com-
pagnie. Khavn 23. Februar 1663. — Siell. Tegn.

XXXVI, 4G5; Rubr. hos Fogtm. I, 115.

Frederik den Tredie &c. V. N. T. Eftersom vi

naadigst haver bevilget og forundt de octroycrede Parti-

cipanter i den islandiske Handel alle Vare, som de enten

til eller fra Island lader fore, fri for Told og Accise:

da er voris naadigste Villie og Befalning, at du efter

enhvers af bemeldte Participanter Seddel lader fri uden

Accise eller Consumtions Erleggelse vere folgagtig hvis

Bug, som de i Mæll dertil beviser at lade male, og til
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1663, bemelte islandiske Handels Fornodcnhed agter at forbruge.

^p^j^Dermed &c. Hafn. 23. Februar 1663.

23. Febr. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Overholdel-

sen af Gompagniets Privilegier. Khavn 23.

Februar 1663. — Norske Tegn. XI, 118; M. Ket. III,

106; Rubr. hos Fogtm. I, 115.
»

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vi tilskikker

eder herbos en Copie af de Privilegier, som vi de oc-

troyerede Participanter udi den islandske Handling haver

forundt og meddelt. Thi er voris naadigste Villie og

Befaling, at I baade eder self derefter retter, saa og al-

vorligen tilholder Fogden der paa Landet, samt alle

Sysselmendene, og dennem I paa vore Vegne haver at

bjude og befale, at de sig i lige Maader der efter retter,

og ikke tilsteder at Nogen enten directe eller indirecte,

under hvad Prætext det og vere kunde, sig tilfordrister

der i mod at gjore, ei heller at Indvaancrne sig under-

staaer med Fremmede eller andre i ringeste Maader at

handle, uden med bemeldte octroyerede Participanter og

deris Fuldmegtige alene. Dermed <fcc. Hafniæ den 23.

Februarii 1663.
*

27. Marts. Aabent Brev angaaende Handelen. Khavn 27.

Marts 1663. — Original i Stiftamts- Archivet i Island,

A. 105, paategnet at være læst paa Althinget 30. Juni 1663

(indfort i Althingsb. Nr. 6). Norske Beg. 11, 299 b; M. Ket.

III, 106—7; Rubr. hos Fogtm. I, 116.

Vi Frederik den Tredie <fce. Vi lader hermed vore

kjere troe Undersaatter, Befalingsmend ,
Bisper, Provster

og Prester, Laugmend, Sysselmend og alle som Bestilling

haver, saa og menige Almue, som bygge og boe paa vort

Land Island, vide, at vi haver ladet anrette og privilegere

nogle visse Personer at segle paa vort Land Island, efter

voris dennem naadigst forundte Privilegier. Thi ville vi

alle og enhver bemeldte Islands Indvaanere hermed
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streogeligen og alvorligen befalet have, at de ikke alene 1663.
'

sig Ilollender og andre Fremmede fraholder at handlc^rT^T*^
. 27. Marts,

med, imod voris Privilegiers udtrykte Bogstave, men

endogsaa saadanne strax fra Landet udviser naar de an-

kommer, saa og sig al den Omgengelse med dennem

enlholder, og dennem hverken at selge af deris Baade,

naar de ere ude at fiske, eller af deris Vare i Landet,

ei heller af dennem sig noget tilforhandle, hvad det og

vere kan. Fordrister sig nogen herimod at gjore, da

skal han, om han nogen Bestilling haver, den strax have

forbrudt, hvad heller han sjelf handler eller tilsteder

andre af Islenderne at handle med forskrefne Fremmede

og Udlendiske, og derforuden staa os til Rette, som den

voris Mandater overtreder og med dennem samlokker

som det overtreder. Almuen, som sig her imod for-

drister, skal i lige maade staa til relte, som voris For-

buds Overtredere, hvor efter alle og enhver sig kan have
*

at rette og for Skade at tage vare, dette vi derfore til

alles Efterretning haver ladet publicere. Derimod skat

Participanterne handle erligen med Indvaanerne, dennem

dygtige og gode Vave tilbringe og forskaffe, som de det

ville ansvare og bekjend vere. Forbydendis alle og en-

hver herimod at haudle, under voris Hvidest og Naade.

Givet &c. Kjobenhafn den 27. Martii 1663.

Reskript til Henrik Bjelke ang. Forkyndel- 25. April,

sen af Forbud mod Handel med andre end

Compagniet. Khavn 25. April 1683. — Original

i Stiftamts-Archivet i Island, A. 105 , paategnet at være læst
'

paa Althinget 30. Juni 1G63 (indfort i Allhingsbogen Nr. 5) ;

Norske Tegn. XI, 129; M. Ket. III, 107; Fogtm. I, 116 Anm.

Frederik den Tredie Ae. V. S. G. T. Vi I ilskikke

eder herhos et vort obne Bref, om Forbud, anlangende:

Fremmede ci at maa handle paa vort Land Island, imod

de octroyerede Participanters i forleden Aar givne Privi-

legier. Thi er voris naadigsle Villie og Befaling, at I

samme Bref paa tilborligc Steder i fornefnle Island til

/. n. 19
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1663. Alles Efterretning lader lese og forkynde, og siden der

over at holde som ved bor. Dat. Hafniæ den 25.

April is 1663.
25. April.

25, April. Aabent Brev ang. Jurisdictionen i Kjobmæn-

denes Sager. Kjobenhavn 25. April 1663 1
.
—

Norske Reg. 11, 306 b; M. Ret, III, 108 med Datum 28. A pr i 1.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. Efter som

for os underdanigst er andraget, hvoiiedis en Sysselmand

med sex Mend paa vort Land Island sig haver tiltaget,

een af Compagniets Kjobmend ved Nafn Hermann Wust

at domme fra sin Ære for nogle Ord, som udi Drukken-

skab imellem hannem og en Islender ved Navn Titus

Torvesen skal vere falden , uanseet ei tilforn skal have

veret brugeligt at saadanne Underdomsmcnd udi Ære-

sager paa Compagniets Kjobmend eller Betjente haver

domt, men Sagen for voris Befalingsmand at vere ind-

kommen: Da ville vi af forbemeldte Aarsager fornefule

Sysselmand og sex Mends afsagde Dom hermed aldelis

have anoleret og tilintetgjort, saa den for
ne Hermann

Wust paa sin Ære til Hinder eller Skade ei skal vere eller

komme, men Sagen om paaskadis for voris Gouverneur

eller hans Foget og Fuldmegtig at indstefnis, som derudi

haver at kjende og domme hvis Loug og Ret er. For-

bjudendis alle og enhver herimod efter som forskrevet

staar at hindre, eller udi nogen Maade Forfang at gjore,

under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot Kjo-

benhafn den 25. Aprilis 1663.

27. April. Aabent Brev at Underdommere ei maa domme

i Livs og Æres Sager. Khavn 27. April 1663.

— Publiceret paa Althinget og indfort i Aithingsbogen 1663;

Concept i Canc.-Arch's. aabne Breve vedk. Island &c. 1632—

f750; Nor§ke Reg. 11, 307 b; M. Ket. III, 108; Rubr. hos

Fogtm. I, 118.

Vi Frederik den Tredie <#c. G. A. V. at eftersom

) see Aab. Br. 7. Mai 1664.
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vi er kommen i Forfaring, hvorledis nogle Underdommere 1663.

paa voris Land Island sig stal understaa at domme udi ^^ApriT
Æresager, imod den Brug som i voris andre Lande bliver

holdet og observeret. Thi ville vi hetmed alvorligen

have advaret og befalet alle Underdommere paa bemeldte

vort Land Island, at de sig i deris Domme her efter fra

holder at domme udi Æresager; men naar saadanne

Sager dennem forekommer , som enten Ære eller Lif an-

gaaer, at de dennem da til deris Overdommere henviser,

efter som i voris andre Lande brugeligt er. Forbjuden-

dis alle og enhver herimod efler som forskrevet staar at

hindre, eller udi nogen Maade Forfang at gjorc , under

vor Hyldest og Naade. Givet &c. Kjobenhafn den 27.

Aprilis .1663.

Bevilling Og Pas for Niels Joi-gensseri, at 28. April,

fore sort Træ fra Island. Kjobenhavn 28. April

1663. — Norske Reg. 11, 308; M. Ket. III, 110.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom vi

haver afferdiget nerverende Niels Jorgcnssen herfra og

til vort Land Island, endeel af det der befindendis sorte

Træ til voris Fornodenhed for billig Verd at afhente,

befalis her med Syssel- og Ombudsmend udi Vestfjordin-

gen, saa vel som alle andre vedkommende paa forslirefne

Island, at I forskrefne Person ubehindret lader udbryde

og udfore saa meget af bem" sorte Stykker Træ, hvor

det liudis kan, som han kan bekomme og paa voris

Vegne bcgjerendis er, og ellers i alle mueligé Maader

til saadant at erlange Anleding og Befordring at gjore.

Desligest befales og Joen Magnussen, at han og for billig

Verd den Skive, som han deraf haver, ubehindret lader

folge, jned andet mere af de storste Stykker der bekommis

kand. Ladendis det ingenlunde &c. Givet <fcc. Hafniæ

den 28. Aprilis 1663.

19*
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Stadfæstelse paa Biskop Thorlak Skulasons

Legat. 1. Juli 1683^ — J. Erichsens Samling af

Althingsboger i det kongelige Bibliothek, Althingsb. 1663,

Nr. 27. Om Legatet see Selmers Universitets Aarboger:

1837, S. 107; 1840, S. 171; 1843, S. 62-64, hvor den neden- 4
anforte Erklæring er trykt, uden Tvivl efter en Afskrift af

Stadfæstelsesdocumentet, hvis Original lindes i Bispe-Archivet
4

i Island i «Bréf fra Holurn«, B. (Papir) Fase. V, Nr. 9,

jevnf. Scheel om Khavns Universit. Collegier og Stipendier.

1844. 4. S. 118. - Uddrag.

1663 1. Juli . . . lætur nu virbulegur herra, herra

Gi'sli |>orlåksson lograonnum båoum, åsamt Jogréttunni

og oorum gobum monnum utan vebanda sem innan

kunnugt gjora og yfirlysa , ab hans sål. herra faoir hefir

gefio og eptirlåtib (guoi til lofs og dyrbar) skdJanum å

Holum i Hjalladal xx c jorbu eptir siun dag, hverja hann

tilnefndi ab vera skyldi As i Horgårdal, eba onnur henni

jafngob , meb l
c landskyld og iiij kugildum , ab svo af

l>eim goba herra fyrir skildu , ab leigur og landskuld

greindrar jarbar tilleggist einhverjum einum fåtæfcasta

studioso, sem af Hola skdlaulgenginn utaulands studerar.

Lætur nii biskupinn herra Gi'sli sin og sinna samarfa

vegna J>vi yfir lysa, ab hann og hans samerfingjar })essa

gjof sins sål. herra foburs i allan måta sam^ykki, ab greind

jorb meb sinum kugildum se héban i frå skoians ab Hol-

um fullkomin eign meb åbur tébu sltilyrbi undir-

skrifabir: herra Gi'sli, Gubbrandurog forbur, porlåkssynir.

30. Decbr. Bevilling for Fyrsten af Curland paa Is-

lands Beseiling i 12 Aar. Khavn 30. Decembr.

1663 2
. — Samtidig Copie i Stiftamts-Archivet i Island, A. £

105; Norske Reg. 11, 380 b; M. Ket. III, 111; Rubr. hos
j

Fogtm. I, 131. — Denne Bevilling er udfærdiget i tre lige- j

lydende Exemplarer.
. j>

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V, at vi naadigst
_

. <

') Univers. Dir. Skriv. 13. Januar 1844. L
2
) jevnf. 7. Sept. 1674. .

'
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haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og til- 1663.

lader, at Haus Kjerlighed Forsten af Kurland maa paa 30. Decbr.

12 Aars Tid, fra nerverende Dags Dato at beregne, med

trende sine Skibe vort Land Island og alle des underlig-

gende Hafner lade beseigle og derfra fore hvis Vare, som

der paa Landet er at bekomme, undtagen Fisk, Kjod,

Fede-Vare, Huder, Skind, Feder, (JJd, UJdenvare og des-

lige, som voris octroyerede Participanter og Undersaalter

der paa Landet pleier at handle med. Mens dersom nogen

bemeldte Skibis indehavendis Folk sig herimod til for-

drister, enten paa velbem** Hans Kjerligheds eller deris

egne Vegne nogle af samme forbudne Vare sig at til-

forhandle, da skal samme Vare, som i saa Maade betredis,

til os verc forbrut. Dog dersom bemte Skibe udi de 3

forste Aar éi deris fulde Ladiug paa de Hafner de be-

seilendis vorder saaledis af de forskrefne uforbodne Vare

bekomme kan, maa de hos bem te
privilegerte Participan-

ter eller deris Fuldmegtige sig udi samme tre Aar saa

mange af hvis andre Vare, som der paa Landet falder,

for billig og tilborlig Pris tilforhandle, som Skibene til

deris fulde Lading imidlertid behover. Thi bjudc vi

hermed og befale samtlige voris Undersaatter, vere sig de

octroyerede Participanter, deris Fuldmegtige eller andre

Vedkommende paa fornefnte Island og des underliggen-

dis Hafner, at de fornefnte Hans Kjerligheds Officiante

og Betjente, som med forskrefne Skibe Landet besogendis

vorder, ikke aleniste ubehindret i forskrefne Maader deris

Handel lader fortsetle paa hvad Hafn , Tid og Sted den-

nem bekvemmeligst falde kan , saavel som hvis Vare

deunem, eftersom forskrevit staar, bevilget er, efter be-

meldte Bevillings Indhold, fra Landet at lade fore,

medens endog i alle mulige Maader dennem til det Beste

beforderlig verer og ellers ubehindret passere og repas-

sere lader. Givet &c. ^afniæ den 30. Decembr; 1663.
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1664. Aabent Brev ang. Opreisning for en Syssel-

7. Mai. mand og Meddommere. Khavn 7. Mai 1664.

— Norske Reg. 11, 437 b; M. Ket. III, 115.

Vi Frederik den Tredie <fcc. G. A. V. at eftersom

Magnus Magnussen
,

forrige Sysselmand paa vort Land

Island med sine 6 Domsmend, formedelst en Dom han

med bem tc 6 Domsmend afsagt haver, er tildomt at vere

udi voris Naade, om han med dennem herefter Domme- .

res Sæde burde at besidde eller noget Embede betjene.

Da have vi efter underdanigst Ansogning og Begjering

af kongelig Gunst og Naade saadan deris Forseelse denne

gang naadigst tilgivet og efterladt, samt og hermed til-

giver og efterlader, saa at bemeldte over dennem givne

Dom ikke skal vere eller komme denuem til Hinder eller

Skade i nogen Maade, mens de deris Bestillinger herefter

' ' som tilforn ubehindret at maa njude og betjene. Thi

forbyde vi <fcc. Hafniæ den 7. Maji 1664.

7. Mai. Aabent Brev , hvorved Gaarden Vindås hen-

lægges til Kaldet Reynivellir. Khavn 7 Mai

1664. — Publiceret 'paa Althinget og indfort i Althingsbogen

1667; Norske Reg. 11, 437; M. Ket. III, 116; Finn. Joh.

Hist. Éccl. Isl. III, 462, med Datum 17. Mai.

Vi Frederik den Tredie <fcc. G. A. V. Eftersom for

os underdanigst berettis, at den Jord Reinevollum, hvor

Prestens Residents udi Riellernis Thing tilforn har veret,

formedelst uformodentlig Fieldskred skal vere fordervet,

da haver vi efter underdanigst Ansogning og Begjering

naadigst bevilget og forundt, saasom vi og hermed bevilger

og forunder til for
ne

Prcstegaard en voris Jord, nemlig

Vindsaus udi Kios, som her efter indtil paa videre naa-

digst Anordning fri uden Afgift maa vere Presten der

sammesteds til Besiddelse forundt. Forbydendis alle og

enhver herimod eftersom forskrevet staar at hindre eller udi

nogen Maader Forfang at gjore, under vor Hyldist og Naade.

Givet paa vort Slot Kjobenhafn den 7. Maji Anno 1064*
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Reskript til Henrik Bjelke, ang. Fyrsten af

Carlands Handel i Island. Khavn 12. Juli

1664. — Norske Tegn. XI, 197; M. Ket. III, 117; Rubr.

hos Fogtm. I, 139.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naadigste

Villie og Befaling er, at I Hans Kjerlighed Fyrsten i

Curlands Betjente paa vort Laud Island lader behjelpelig

vere udi hvis Handel han der paa Landet af os forundt

er, og detsaa vidt det de octroyerede Participanter kan

vere udi deris Privilegier uden- Skade. Dat. Hafniæ den

12. Julii 1664.

Reskript til Marcus Meiboni, ang. Sundtold

af Fyrsten af Curlands Skil). Khavn 14. Juli

1664. - Siéll. Tegn. XXXVII, 114.

Frederik den Tredie <fcc. V. G. T. Vid, at vi naa-

digst haver forundt nerverende Hans Kjerlighed Fyrsien af

Curlands Skipper Douwe Cornelis at maa med hos sig

havende Skib, den hvide Schwan kaidit, samt indhavende

Vare uden Told igjennem Sundet paa Henreisen til Island

passere. Dog haver du den Anordning at gjore , at Ski-

bets indhavende Vare, indtil han igjen tilbage kommer,

vorder antegnet, at da deraf den tilbørlige Told erleggis

kan. Dermed Ae. Hafn. 14. Julii 1664.
* * —

.

Reskript til M. Erik Bredal ang. Thrond-

hjems Capitels Breve. Khavn 16. Juli 1664.

Norske Tegn. XI, 197 b; M. Ket. III, 117.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Voris naa-

digste Villie og Befaling er, at I med forderligste i voris

Cancellie hid ned skikker alle hvis Breve og Documeuter

som findis i Trundhjcms Capitel, Grønland, Grinland,

Mordland og Island anrorendis. Dat. Hafniæ den 16.

Julii 1664.
"

Privilegium for Gabriel Marselius Selliessen

paa Svovelværk paa Island. Khavn 9. Februar
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1665. 1665 1
. — Publiceret og indfort i Althingsbogen 1665

9. Febr. ^r. 4). — Concept i Canc. Arcb. aabne Breve vedk. Island &-c.

~~
1632—1750; Norske Reg. 11, 515 b; M. Ket. III, 118—121;

Rubr. bos Fogtm. I, 150.

Vi Frederik den Tredie&c. G.A.V. at eftersom os elskelig

Gabriel Marsellius Sclliessen, Assessor i voris Obcr-Bergamts-

Collegio, for os underdanigst haver ladet andrage, hvor-

ledis han Svovelvcrkis Handling og Brug paa vort Land

Island agter at anrette, saa fromt han efter underdanigst

Ansogning og Begjering voris naadigste Bevilling og Til-

ladelse derpaa erlange maalte, saavel som og at vi hannem

med fornoden Oetroyer til des Fremgang naadigst forunde

ville: Da have vi for
ne Gabriel Marsellius og hans Med-

interessenter, til forbcm tc Svovelvcrkis Indrettelse og

Fremgang, efterskrefne Benaadinger og Frihed forundt

og bevilget, som folger:

i) Forskrefne Gabriel Marsellius og hans Medinteres-

scuter maa paa ni Aars Tid, fra nerverende Dato at

beregne, alt det Svovel, som de paa bem<c Island finde

og tilvejebringe kan, fri uden Told og Paalæg, der fra

Landet og hvor dennem lyster udfore eller udfore lade. —
2) Hvorimod alle andre lud- eller Udlendiskc, vere sig

hvo det vere maa eller kan , hermed skal vere forbudet

nogen Svovel, lidet eller meget, under hvad Prætexl det

og skec maa, der fra Landet at udfore, under Confiska-

tion og exemplar Straf som vedbor. — 3) Bemeldte

Gabriel Marsellius og Medinteressenter maa uforhindret

paa alle Pladser over ganske Island saavel paa voris som

paa Andres Eiendoms Grunde og Gods, hvor Svovel lindes

kan, der efter lade grave, dog at Eiermendene ved saadan

Grafning paa deris Græsgang og Enge ingen Skade veder-

faris, mens naar nogen Grund findes, som til Svovcl-

bruget uden Eiermandeus Skade kan mistis, og med hans

Samtykke erlangis, da skal hannem derfore, efter voris Amt-

mands eller hans Fuldmegtiges Besigtelse og Formidling,

') see 5. Mai 1669.
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Befaling efter billig ForndieJighed gi vis. — 4) Naar

Middel paafindes kan til Svovelet der i Landet at raffinere, 9

da maa og skal Enhver, som sig ved Værket ville lade

bruge, for Skalter og Paalæg aldelis vere fri og forskaa-

net, saa og uden nogen Forhindring samme deris Arbeid

forrette. — 5) Og eftersom intet eller lidet Brendfe der

paa Landet til Raffineringens Brug findis, da maa be-

meldte Marsellius og Interessenter for billig Betaling .

ubehindret bekomme og njude hvis Torf, som paa voris

og andris Grunde findes og dertil begjerct vorder; dis-

ligeste dersom og andre Materier findes kan paa de

Pladser hvorefter Svovel tilladis at gravis, som istcdet

for Torf til Raffinering at brugis tjenlig ei', da maa

Værkets Interessenter saadannc Materier fri og uden nogen

Paaleg eller Besvering njude og bruge, saalenge denncra

Svovelverkct, eftersom forskrevet staaer, forundt er. —
6) Hvis Huse og Hytter, som bemeldte Gabriel Marsellius

og hans Interessenter til forskrefne Verkis Brug behover,

skal dennem fri tilladt vere at opbygge, naar saadanfmed

den Jorddrot, paa hvis Grund slig Bygning opsettis skal,

hans Minde skeer. Disligeste maa og Interessenterne

sig tilforhandle hvis Jordegods, som til Verket nytlig

og beleilig er beliggendis, naar Eiermendene dennem det

frivilligen selge ville, og de Kjobende deraf den Rettig-

hed udreder og gjorer, som andre Indbyggere der i

Landet af deris Gods gjor og giver. — 7j Skal voris Amt-

mand over fornefnte vort Land Island, som nu er eller

herefter kommendis vorder, saa og hans Fuldmegtig der

paa Landet i haus Fraverelse, hermed alvorligen anbefalet

vere, fornefnte Gabriel Marsellius og hans Medinteressenter

at beforderlig vere udi alt, hvis de deris Hjelp og Assistents

til Verkets Fremgang behover, saavidt Billighed og denne

voris Octroy gemes er. — 8) Herimod skal bemeldte Gabriel

Marsellius paa sin egen og Medparticipanters Vegne efter egen

Erbjudelse give os en Recognition af 200 Rdlr aarligen, som

paa tilborlige Steder rigtigen og udi rette Tide erleggis skal

og fra dette Privilegii Dato angaae. — 9) Og eftersom
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1665. fornefote Gabriel Marsellius paa sin egen og Interessenters

"^T""" Vegne sig reverseret 1 haver, at bemeldte Svovelverkis
Febr. ° ° 7

Anrettelse, Uandel og Brug ikke skal blive eller komme

det octroyerede islandske Compagnies Participanter paa

deris Fribed til Indpas, Hinder eller Skade i nogen Maader,

saa skal bemeldte Marsellius og Medinteressenter derimod

tilladt vere, saavidt ædendis Vare der paa Landet at

kjobe, som sammesteds findes kan, og til Verkets for-

noden Arbeidsfolk Behof gjoris. Mens hvis andre Vare,

som ei paa Landet er at faae, skal de af det privilege-

rede islandske Compagnic og ingen andre sig lilforhandle.

Thi forbjude vi <fcc. Givet paa vort Slot Kjobenhafn

den 9. Februarii Anno 1665.

Novbr. Den souveraine Kongelov. Khav» 14. No-

vembr. 1665. — Orig. i Geheime-Archivet; bekjendt-

gjort ved Trykken ifolge Kong Frederik den Fjerdes Patent

4. Sept. 1709 % bg tilligemed Patentet stukken i Kobber s. A.

med Vignetter omkring paa hver Side, 19 Blade i Imperial-

Folio; siden trykt i Khavn, udg. med Patentet paa kongelig

Befaling ved Frederik Rostgaard 1722. 8. og 175G lille Folio;

Holbergs Dannemarks og Norges Beskrivelse, Khavn 1729. 4.

5. 70—82; Schous Forr. I, 38—G2, samt med Indledning (uden

Patentet) Khavn 1849. 8. — Oversat og trykt i flere Sprog (La-

tin og Tydsk, 4 to
, s. I. et a.; Dansk, Tydsk og Latin i N. P.

Sibberns Biblioth. Histbrica Dano-Norvegica. Hamb. & Lips.

1716. 8. S. 365-444; Latin sst. S. 345-364; Tydsk med

Indledning og Slutningsbemærkning af Theodor Olshausen.

Eutin und Kiel 1838. 8.; Engelsk, London 1731. 8.)-
—

Hverken Kongeloven eller Patentet af 1709 er publiceret i Is-

land, eller saavidt vides oversat paa Islandsk.

Lex IIegia, det er: den souveraine Kongelov, sat og

/ given af den stormegtigste hoibaarne Fyrste og Herre, Herr

Frederik den Tredie, af Guds Naade Konge til Danmark og

') Marsellius's Revers, hvori han tillige forpligter sig til ikke

at bruge andre end danske Skibe og under dansk Flag,

staaer i Norske Reg. 11, 517 b og hos M. Ket. III, 121.

2
) anfort nedenfor under dette Datum.
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Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, 1665.

Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmen- 14. Novbr.

horst, og af Hans Maj 4 underskreven den 14.Novembr. 1665.

Vi Frederik den Tredie af Guds Naade Danne-

markis, Norgis, Vendis og Gottis Konning, Hertug udi

^ Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi

Oldenborg og Delmenhorst, Gjore alle vitterligt, at efter-

' som Vi ikke alene af andres Exempel, men endog af egen

Forfarenhed baver fornummet og udi Gjerningen befundet,

hvor underligen den store og almegtige Gud over alle

Konger og Herskaber, saavelsom deris underhavende Riger

og Lande efter sin urandsagelige Visdoms Raad hersker

og alting der udi styrer og beskikker; fornemmeligen i

det hans guddommelige Almagt den over Os, Voris kongelige

Huus og disse Vore Kongeriger og Lande udi forgangne

Aaringcr svæbende Fare, ja fast oiensyulig forestaaende

yderste Forderv og Undergang saaledis faderligen haver

i afvendet og til saadan en Ende udfort, at Vi ikke alene

er bleven reddet og sat udi onskelig Fred og Rolighed,
'

men endogsaa Voris da væreude Rigens Raad og samtlige

Stænder, Adel og Uadel, Geistlig og Verdslig dertil bevæget,

S deris forrige Kaar og Valrettighed at afstaa og begive,

den tilforne af Os underskrevne Haandfestning med alle

1

sine Gjenpartcr Punkter og Clausuler dod magteslos og

til intet at gjore, Os fra Voris Eed, Vi gjorde, der Vi forst

j traade i Regjeringen, udi alle raaader og uden nogen

I Exception qvit og fri at erklære, og saaledis Os og de af

)
Os, saasom Hovedet og forste Eiere, ved ret lovlig Egte-

skab nedstigende Mand og Qvinde Linier, saa lenge nogen

m af dennem i live ere, Arverettigheden til disse Vore Konge-

I riger Danmark og Norge, samt alle Jura Majestatis, ab-

.
solute Magt, Souverainetet og alle kongelige Herligheder

og Regalier utvungen og uden nogen Voris Tilskyndelse,

Anmodning eller Begjæring, af egen fri Villie og fuld-

beraad Hu allerunderdanigst at andrage og overantvorde,

dislige at i;enuntiere den af Os paa Voris elskelige kjære
Sons Printz Christians veigne Anno 1650 den 18. Junii
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1665. udgivne Revers, samt Voris provisional Dispositiou, dateret

14. Novbr. Anno 1651 deo 9. Junii, saavelsom og alt hvis udi Re-

cessen , Ordinantzen og andre Forordninger luinde findes,

Haandfeslningen gemess, at stride mod denne Voris Arve-

rettighed, Souverainetet og absolute Regjering, stillende

det ogsaa udi Voris egen aliernaadigste Villie, ikke alenistc

paa hvad Maadc Rcgjeringen herefter skulde indrettes,

mens endog hvorledis med Successionen og Arveliniernes

ordentligen paa hinanden Jolgende Rad blandt Mand og

Qvindekjon skulde forholdis, og paa hvad Maneer i den

minder-aarige Konges unge Alder (om slig Miuorennitet

* i Fremtiden sig maatte tildrage) Regimentet skulde fores

og beskikkes, og herom efter Voris egen naadigste Tykke

og Velbehag een Forordning at gjore, som de da lovet

og med Eed sig forpligtet haver, at skulle være dennem,

deris Arvinger og Posteriteten een fundamental, det er

uforanderlig Grundvoldslov, og af dennem udi alle sine

Punkter og Clausuler efterkommes, saa at Vi, Voris egte

Livsarvinger og deris Descendenter udi ingen Maade hem-

melig eller aabenbarlig derimod af dennem eller deris

Arvinger og Efterkommere skulde hindres og foruroliges,

mens ydermere med Eed forbundet sig imod alle og en-

hver, ihvem det vere kunde, indlændske eller udlæudske,

som herimod skulde ville handle eller tale, saadant at

forsvare, Liv og Ære, Gods og Rlocl derhos at opsette,

og at fra saadan deris Pligt og Skyldighed dennem, deris

Arvinger og Efterkommere ingen Venskab eller Fjendskab,

Frygt eller Fare, Gavn eller Skade, Had, Avind eller

nogen menniskelig List og Paafund udi ringeste Maade

skulde afvende, og hvad helles ydermere deris under-

danigste Lofter og Tilsagn ere, hvormed bemeldte Voris

kjære og tro Undersaatter deris inderlige Devotion og

Kjærlighed til Os, og deris hjertelig Atlraa til Voris konge-

lige Arvehuses florerende Fremvext og Tiltagelse og disse

Vore Arve Kongerigers almindelig Tryghed og rolig Vel-

(

stand haver vildet give tilkjende. Da have Vi ogsaa saa-

dan den guddommelige Forsyns synderlige Skikning og

/
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Voris kjære og tro Undersaatters store Kjærlighed og alier- 1G65.

underdanigste Devotion til Os tilborligen overveiet og 14. Novbr.

betragtet, og derfor billige n Vore Tanker derhen vendet
^

og rettet, saadan Regjeringsform og Arvesuccession at

forordne og beskikke, som sligt Enevolds Arve-Kongcdorame

og Regimente det endeligen fordrer og udkræver, hvilken

Vi ogsaa med og udi denne Kongelov, saasom Konge-

dommets rette uforanderlige fundamental Lov, vil have

forordnet og beskikket, som skal holdes og agtes af Voris

Arvinger, deris Efterkommere og Descendenter, saavelsom

og af menige Vore Kongerigers og Landes Indbyggere,

fra den hoieste til den laveste, ingen undertagen, for een

fuldkommen uryggelig og uimodsigelig Forordning og

Lov til evig Tid.

I. Den bedste Regyndelse til alting er at begynde

med Gud. Det forste derfore som Vi for alting ville udi

denne Kongelov alvorligen have befalet, er: at Vores

Efterkommere Born og Borneborn i tusinde Lced
,

paa

Færne og Morne, Enevolds Arve-Konger over Danmark

og Norge ære, tjene og dyrke den ene rette og sande

Gud paa den Maade og Maneer som han sig i sit hellige

og sande Ord aabenbarct haver, og voris christelige Tro

og Bekjendelse klarligen derom formelder, efter den Form

og Maade som deG recn og uforfalsket er bleven foresat

og fremstillet udi den Augsburgiske Confession Aar Et

Tusind fem Hundrede og tredive, og ved samme rene og

uforfalskede christelige Tro holde Landsens Indbyggere,

og den vældeligcn haandthævc og bcskjerme i disse Lande

og Riger mod alle Kj ettere, Sværmere og Gudsbespottere.

— II. Danmarkes og Norges Enevolds Arve-Konge skal

være herefter og af alle Undersaatterne holdes og agtes

for det ypperste og hoieste Hoved her paa Jorden over

alle menneskelige Love, og der ingen anden Hoved og

Dommere kjender over sig enten i geistlige eller verdslige

Sager uden Gud alene. — III. Skal derfor ogsaa Kongen

alene have hoieste Magt og Myndighed til at gjore Love

og Forordninger efter sin egen gode Villie og Velbehag,
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1665. at forklare, forandre, formere, formindske ja og slet at

Novbr. ophæve forrige af hannem selv eller af hans Forfædre ud-

givne Love (denne Kongelov alene undertagen, hvilken

saasom Kongedommets rette Grund og Grundvoldslov

jo endeligen faar at blive uforanderlig og uryggelig),

saa og at underlage hvad og hvem han lyster udaf Lo-

vens almindelige Befalning. — IV. Skal og Kongen ene

have hoieste Magt og Myndighed at isette og afsette alle

Betjente hoie og lave, være sig hvad Navn og Titel de

have kunde, efter sin egen fri Villie og Tykke, saa at

alle Embeder og Bestillinger, i hvad Myndighed de haver,

skal af Kongens Enevoldsmagt saasom af en Kilde have

sin forste Oprindelse. — V. Kongen skal ene have Vaa-

bens og Væbnings Magt, at fore Krig, slutte og ophæve

Forbund med hvem og naar han det got befinder, Told

og al anden Contribution at paalegge, efter som enhver

vel veed, at Riger og Lande ikke tryggeligen kan besiddes

uden væbnet Magt, og Krigsmagt kan ikke holdes uden

Besolding, og Besolding ikke bringes tilveie uden Skat. —
Vi. Skal og Kongen ene have hoieste Magt over al Clericiet,

fra den hoieste til den lavestOj at beskikke og anordne

al Kirke og Guds-tjeniste
; Moder, Sammenkomste og For-

samlinger om Religions-Sager, naar han det raadeligt

eragter, byde, forbyde; og i almindelighed, korteligen at

sige, skal Kongen ene have Magt at bruge alle Regalier

og jura majestatis hvad Navn de og have kunde. — VII. Alle

Regjeringens Ærinder, Breve og Forretninger skal udi

ingen end udi Kongens Navn og under hans Signete ud-

gaa, og skal han altid selv sin Haand underskrive, om
han helles er kommen til sine myndige Aar. — VIII. Kon-

gens myndige Aar skal agtes hans Alders fjortende Aar,

det trettende fuldendet, det fjortende begyndt, saa at saa

snart lian træder i sit fjortende Aar, skal han selv offent-

lig forklare sig myndig at være, og ingen Værge eller

Formyndere mere at ville bruge. — IX. Kongens Værge-

maal og Formynderskab, imedens han er mindre aaring,

skal i alle maadc saaledis beskikkes ligesom den nest for
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hannem regjerende Konge for sin dodelig Afgang skrift- 1665.

ligen derom forordnet haver. Mens dersom ingen saadan 14. Novbr.

Forordning eller sidste Villie fandtes, da skal dermed
^^^^

forholdes som efterfolger, nemmeligen: Enkedronningen,

som er den minderaarige Konges rette kjodelige Moder,

skal vere Regjente, og hende til Hjelp og Bistand i For-

mynderskabet tilfoies de syv hoiesté kongelige Raad og

Beljente, og skulle disse samtligen forestaa Regjeringen,

og alting efter de meste Vota beslutte, hvorda Dronningen

skal have tvende Stemmer, og hver af de andre ikkun

een Stemmej og skulle alle Breve, Befalninger og alle

Regjeringens Ærinder altid forrettes og udstædesi Kongens

Navn, enddog de af Regjenten og samtlige regjerende

Formyndere underskrives — X. Er Enkedronningen Kon-

gens Moder ved Doden afgangen, eller og træder paa ny

i Egteskabsstand igjen, da skal den neste Kongens Frende

blant Printzerne af Blodet af Voris nedstigende Linier,

som her i Riget er og altid kan blive tilstæde, være Re-

gjente (dersom han helles er kommen til sine myndige

Aar, som skal agtes at være hans Alders attende Aar, det

syttende fuldendet, det attende begyndt)? og iligemaade

have tvende Stemmers Rettighed; og helles videre med

alting forholdes som for er meldet. — XI. Men dersom

forbenevnte Prinlz af Blodet ikke endnu var kommen til

myndig Aldpr, saa og helles om ingen Printz af Blodet

var forhaanden, da skulle ovenbemelte syv hoieste konge-

lige Betjente alene forestaa og forvalte Regjeringen og

Formynderskabet med lige Magt og Myndighed, og hver

Person have een Stemme; og saa alting fremdclis efter

den Maade som for er sagt. — XII. Dersom og nogen

af de regjerende Formyndere fattedes ved dodelig eller

anden Tilfald, da skal de ovrige strax en anden, som

dygtig til Bestillingen er, udi hans Sted indsette, og hvem

da er hans Efterkommere i Embedet, skal og betræde

hans Sted og besidde hans Sæde udi dette regjerende

Formynderskab. — XIII. Regjenten og samtlige regjerende

Formyndere skulle strax svære Kongen ikke alene Huldskab
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1665. og Troskab, mens end og især belangende deris Formyn-

14. Novbr. derskab, at de i Kongens Minderaarighed vil saaledis

forestaa Regjeringen, at Kongens absolute souveraine Ene-

volds Magt og Arverettighed i alle maade uforkrenket og

uformindsket hannem og hans Efterkommere bevares, og

helles alting saaledis styre og raade som de det agter

for Gud og Kongen at forsvare. — XIV. Og saa snart

de have gjort deris Eed og træder til deris Embedis For-

retning, da skal det forste, de tager sig for, være, at de

strax uforhalet forfatter et rigtig Inventarium, det er

Forteignelse paa disse Rigers og underliggende Landes

Stæder, Festninger, saa og Gods, Kleinodier, Penge, Krigs-

magt baade til Lands og Vands, saavelsom ogsaa al Kon-

gens Indtegt og Udgift, saa at her af strax kan eragtes

udi hvad Tilstand de det regjereude Formynderskab an-

træder, efter hvilken Forteignelse de og foruden nogen

Paaskud igjen haver at gjore Regeuskab og svare Kongen til

alting, og stande hannem til rette for al Tiltale, saa snart

han er kommen til sine myndige Aar. — XV. Skal da

derfor og herefter aldrig disse Riger og Lande holdes for

at være foruden Konge imedens Voris nedstigende Linier

varer paa Færne og Morne, saa at saa snart een Konge

ved Ddden afgaar, er strax virkeligen og i Gjerningeu

selv Konge og forer Konge Navn og Titel den som Arve

Linien den neste at være udviser, og skal hannem strax

kongelige Majcstetcs Titel og ubundne Enevoldsmagt arve-

ligcn være til og hjemfalden det samme Oieblik hans

Formand Aanden opgiver. — XVI. Og enddog, i det alle

Stænder: Adel, Uadel, Geistlig, Verdslig, een ubunden

Enevolds Kongedommes Magt Os og de af Os nedstigende

Linier paa Færne og Morne til evig Tid arveligen haver

ecngang overdraget, her efter strax, naar een Konge ved

Doden afgaar, den neste i Arve Linien Krone, Scepter

og Enevolds Arve Konge Titel og Magt det samme Oie-

blik cigner og tilkommer, saa at ingen videre Overant-

vordning i nogen Maade behovcs, eftersom Kongerne i

Danmark og Norge herefter til evig Tid, imedens nogen

\ ,
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af voris kongelig Arvestamme er til overs, ore fodde og

baarne og ikke kaarede eller valde Konger, ikke dismindre 14

paa det al Verden skal vide, at Danmarkes og Norges

Konger holder det for deris storste Hoihed, at ydmyge

sig for Gud, og at de agte det for deris hoieste Magt og

Vælde at være velsignet af Gud ved hans Ords Tjenere til

en lyksalig Begyndelse paa deris Regimente, da ville vi

og at Kongen offentlig i Kirken med dertil sommelige

Ceremonier lader sig salve. — XVII. Men Kongen skal

aldelis ingen Eed eller nogen Forpligt, i hvad Navn det

og have kan, mundtlig eller skriftlig fra sig give, efterdi

han saasom een fri og ubunden Enevolds Konge ikke kan

bindes af sine Undersaatter ved nogen Eed eller fore-

skrevne Forpligtelser. — XVIII. Kongen kan lade sin

Salvings hoitidelige Fest holdis naar hannem lyster, end-

dog han ikke er kommen til sine fuldmyndige Aar, og

er det jo for jo bedre at annamme og bekomme Guds

Velsignels og Herrens kraftige Bistand, som folger hans

Salvede; dog alt hvad som Ceremonier ikkun angaar,

dermed kan forholdes efter som Tidens Leilighcd det be-

kvemmeligst at være udviser. — XIX. Og efterdi For-

nuften og den daglige Forfarenhed noksommeligen lærer,

at een samlet og sammenknyttet Magt er langt sterkere

og af storre Kraft og Fynd end den, som er adskilt og

adspred, og jo storre Vælde og Herredomme een Herre

og Konge besidder, jo tryggere lever han og hans Under-

saatter for alle udvortes Fjenders Anfald; da ville Vi

ogsaa, at disse Vore Arve Kongeriger Danmark og

Norge, samt alle de dertil horende Provincier og Lande,

<W, Festninger, kongelige Herligheder og Rettigheder,

Kléiaodier, Penge og alle andre Mobilicr, Krigsmagt og

Rustning baadc til Lands og Vands, saavel som ogsaa alt

hvis vj nu med sær Eiercs Ret besidde, eller herefter

enten af Os eller af Voris Efterkommere med Sværdet

vindes, eller ved Arv og nogen anden lovlig Titel og Middel

forhverves han, altsammen, intet undertaget, skal uskiftet
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1665. og udeelt være og blive under een Danmarkes og Norges

14. Novbr. Enevolds Arve Konge; de andre Printzer og Printzesser

^^^^af Blodet lade sig noie med Haabet, og bie indtil Raden

omsider kommer til dennem og deris Linier, een efter

anden. — XX. Og saasom vi nu i foregaaende have an-

ordnet, og som een hoiest nodveudig Artikel i denne

Kongelov alvorligen ville, at skulle ubrodeligen og uden

al Imodsigelse holdes, at nemmelig disse Vore Riger, og

alle de Lande, som Vi nu virkeligen besidde eller og i

Fremtiden kunde have Arve Ret og billig Tiltale til,

»ingenlunde maa adskilles, skiftes eller deles; saa ville Vi

ogsaa, at da derimod de andre kongelige Bo ru med nod-

vendig og reputeerlig Underhold, deris Stand nogenlunde

gemess, af Kongen forsorges, hvormed de og i alleMaade

skulle lade sig noie, enten' de i rede Penge eller i Land-

gods bliver aflagt, og dersom Landgods, være sig under

hvad hoi Ære-Titel det være kan, dennem forundes og

tillegges, skulle de den aarlige Indkomst, Nytte, Brug

og Frugt aleniste deraf deris Livs Tid have sig at til-

eigne; Eicndommen samt al kongelig Overmagt stedse

hos Kongen forblivende : Hvilket og i lige maade om Dron-

ningens Livgedinge er at forstaa. — XXI. Ingen Printz

af Blodet, som her i Riget er og udi voris Gebeet sig

, opholder, maa gifte sig, eller af Landet reise, eller be-

give sig i fremmede Herrers Tjeniste, med mindre han

af Kongen Forlov dertil erlanger. — XXII. De kongelige

Dottre og Systre skulle med fyrstelig Underhold forsynes,

indtil de med Kongens Vilfie og Vidskab træder i Egte-

skabs-Stand, da de med en fyrstelig Brudeskat i rede

Penninge skal forsorges eftef Kongens egen milde Behag,

og derimod fraskrive sig fra nogen videre Underhold hos

Kongen for dem eller for deris Born at soge og begjære,

indtil Arvesuccessionen udi Regjeringen dem kunde til-

falde. — XXIII. Dersom Kongen ved Doden afgaar, og

den neste i Linien til Arvesuccessionen udi Regjeringen

er da ude af Riget, naar Arven hannem tilfalder, da skal

*
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han strax, alle andre Ærinder tilsidesat, uforhalet herind 1665,

i sit Rige Dannemark begive sig at bo og holde Hoff, 14. Novbr.

og Regjeringen strax an træde. Og dersom samme neste

i Linien og da rette Enevolds Arve Konge ikke indstiller

sig inden tre Maaneders Forlob, som er at beregne fra

den fdrste Dag hannem forrige Konges dddelig Afgang

bliver forkyndet og anmeldet, da skal, med mindre han

ved Sygdom eller anden uomgengelig Tilfald lovligen var

forhindret, i hans Sted være Konge den neste efter hannera

udi Linien, som helles efter hans Dod er nest til Arven.

Med Statholderiet og Regimentets Forvaltning imidlertid,

indtil Kongen kommer, skal forholdes saa som i Konge-

loven om det regjerende Formynderskab er anordnet. —
XXIV. Printzerne og Printzesserne af Blodet skulle have

den overste Sted i Sæde og Gahg efter Kongen og Dron-

ningen, og iblandt sig selv have Præcedentie og Oversted,

ligesom Linien udviser dem at være nest til Arvesucces-

sionen udi Regjeringen: — XXV. De skulle og for ingen

Undérdommere svare, mens deris forste og sidste Dommer

skal være Kongen eller hvem han særdelis dertil forord-

ner. — XXVI. Hvad som nu udi foregaaende om Kongens

Enevolds Herredommes Magt og Iloihed sagt er, og der-

som noget helles kunde være, som ikke nu især var ud-

trykkeligen forklaret, er tilsammen korteligen begrebet i

disse faa mens fyndige Ord: At Danmarkes og Norges

Konge er een fri Hoiest fuldmegtig Enevolds Arve Konge,

saa at alt hvis om een Absolut Souverain Christen Arve

Konge kan til beste siges eller skrives, det skal altsammen

ogsaa om Danmarkes og Norges Enevolds Arve Konning

udi den yndeligste og beste Mening forklares og udtydes;

hvilket og iligemaade om Danmarkis og Norgis Enevolds

Arve Dronning er at forstaa, aaar Arvesuccessionen udi

Regjeringen nogen Printzesse af Blodet i sin Tid skulde

tilfalde. Og eftersom den daglige Forfarenhed og andre

Laudes ynkelige Exempler noksom udviser, hvor skadeligt

det er, naar Kongers og Herrers Mildhed og Fromhed

20*
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1665. saaledis misbruges, at deris Magt og Myndighed af een

14. Novbr. eller anden, ja end og undertiden af deris egne nermeste^ ^'^-'
g hoicst betroede Tjenere fast usynligcn dennem beskæres,

og i saa Maade det gemene Beste ligesaa vel som Kon-

gerne selv lider storste Forfang og Afbrek, saa at det

mangesteds hoiligen havde været at ynskc, at Konger og

Herrer med storre Nidkjærhed havde holdet over deris

Myndighed end tidt og ofte skeet er; da ville Vi og al-

vorligen have Voris Efterkommere Enevolds Arve Konger

over Danmark og Norge befalet, at de med et nidkjær

og vaagendes Oie give Agt paa at holde deris Arverettighed

og Absolufe Souveraine, det er, Enevoldsmagtes Hoihed

uforkrenket, ligesom den nu af Os her udi denne Konge-

lov dennem til evindelig Arv fuldkommen er forestillet;

og derfor ogsaa til dens ydermere Bestyrkelse nu hermed

strengeligen byde og befale, at dersom nogen, vsrt-c sig

hvem det være kunde, skulde understaa sig at udvirke

eller forhverve noget, som kunde i een eller anden Maade
«

være Kongens Absolute Souveraine Enevolds Magt til Af-

brek og Forfang, skal dog alt hvis saaledis kan være til-

sagt og erlanget, holdes for usagt og ugjort, og de, som

sig sligt forhvervet eller tilsneget haver, straffes som de

der Majesteten beleidiget og imod Kongens Enevolds-

herredommes Hoihed groveligen sig forgrebet haver. — 1

XXVII. Og som Vi tilforne sagt haver, at een alene skal

være Enevolds Konge og Herre over disse Riger og alle

Os underliggende Lande, eller som i Fremtiden kunde

tillagte vorde, og de andre kongelige Born at skulle lade

sig noie med hvis Kongen dem til nodvendig Underhold,

deris Stand nogenlunde gemess, vil forunde, og med det

Haab de haver i sin Tid til Arvesuccessionen udi Regje-

ringen; saa ville Vi nu, al Tvist og Strid at forekomme

og at afverge, horteligen her anordne, i hvad Rad og paa

hvad Maade og Maneer een efter anden i sin Tid arve-

ligen udi Regjeringen haver at succedere. Skal derfor

Sværdsiden udi ret lovlig Egteskab avlet altid forst Arve-
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successionen udi Regjeringen tilhore, og imedens Mand 1665.

af Mand er tilovers, saa lenge skal hverken Qvinde af 14. Novbr.

Mand ei heller Mand eller Qvinde af Qvinde kaldes, og

aldelis ingen af Mornestammen Kronen arve, saa lenge

paa Fædernestammen -nogen Livsarving lindes, saa at

endog Qvinde af Mand skal gange for Mand af Qvinde. —
XXVIII. Skal og i Arvetallets Rad at merke alt Linierne

noie tages i agt, saa at der ikke for Alderens Skyld sprin-

ges af Linie i Linie, mens Sonnen træder strax i Fade-

rens Sted, og imedens udi den forsle Mannlige Linie

nogen Mandsperson findes, skal den anden Mannlige Linie

intet kunde arve, og saa fremdelis Linie efter Linie.

Naar da endeligen Arvesuccessionen udi Regjeringen til

Qvindekjonnet falder, da træde forst frem de af Os paa

Færnestammen ved Sonnerne nedstigende Qvinde Linier,

og der efter omsider de som af Os paa Mornestammen

ved Dottrene nedstige; alt Linie efter Linie, Een efter

anden, og Forstefoddes Ret altid taget i agt, saa at, korte-

ligen, Sværdsiden altid gaar for, de Mannlige Linier altid

forst, og saa blant dem som ere lige i Linie og Kjon

den Eldre stedse foregaar den Yngere og nyder Forste-

foddes Ret. — XXIX. Og paa det at jo alting saa klart

maa for Oine stilles, at ingen i Fremtiden med nogen

Billigheds Skin skal kunde forevende nogen tvistige Ords

Vanskelighed i denne Kongelovens Forordning, da ville

Vi den med Voris eigne Kongelige Borns Navne især,

saasom til Exempel forklare. Naar Vi derfor efter Guds

Villie og Behag denne jordiske Krone imod den evige og

himmelske aflegge og forbytte, da skal Danmarkes og

Norges og alle Vore Landes fuldkomne ubundne hoiest

fuldmegtige Enevolds Kongedomme og Herskab Voris

Forstefodde Son Priutz Christian arveligen tilhore, saa at

saa lenge udi de af Hannem nedstigende Manulige Linier

(enddog Han selv kunde være ved Doden afgangen, forend

Arvesuccessionen udi Regjeringen Haunem virkeligen var

hjemfalden) nogen Mannlig Arving findes, skal hverken
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1665. Printz Georg og hans Linier, eller hans Systre og deris

14. Novbr. Linier, den allerringeste Part af Vore Riger og Lande
v~-
*"^~"arve. — XXX. Er da den Mannlige Slegt af Printz Chri-

stians Sonner og Sonne-Sonner udi tusinde Led uddod;

da træde forst frem Voris anden Sons Printz Georgs

Mannlige Linier og besidde Vore Rigers og Landes Ene-

volds Kongedommes Magt til evindelig Arv, alting uskiftet

og udeelt som for er sagt, alt Een efter anden, Mand

efter Mand, Linie efter Linie, imedens Mand af Mand er

til overs, Alderen taget i agt alene blant dem som ere

lige i samme Linie og Kjon, saa at den Eldere Broder

altid foredrages den Yngre, om endskjont den Eldre var

fod forend hans Fader blev Konge, og derimod den Yngre

avlet af sin Fader efter at Arvesuccessionen udi Regje-

ringen virkeligen var hannem hjemfalden; og skal efter

foreskrevne Maade med alting lige saaledis forholdes, om

Gud ydermere Voris Egteskab med flere Mannlige Arvinger
ak 1" ."*'

velsignede. —r XXXI. Skulde det da hende sig (hvilketGud

naadeligen forbyde) at al den Mannlig Slegt af Sværd-

siden aldelis var uddod, da skal Arvesuccessionen udi

Regjeringen tilhore den sidste Konges Sonners Dottre og

deris Linier, om nogen findes,; hvis ikke, da hans eigne

Dottre, forst den Eldste og hendis nedstigende Linier,

siden de andre og deris nedstigende Linier, Een efter

anden, Linie efter Linie, og blant dem som ere lige udi

samme Linie altid Kjonnet forst agtes, og siden Alderen,

saa at Sonnen stedse gaar for Dotteren, og siden den

Eldere foregaar den Yngere; hvilket altid skal tages i agt.

— XXXII. Lader Han da heller ingen Dottre efter sig,

da skal den Printzesse af Blodet, som hannem paa Fæderne

Stammen horer nest til, Arvesuccessionen udi Regjeringen

være hjemfalden og hendis Linier een efter anden, paa

den Maade som for er sagt, — XXXIII. Dernest skal den

sidste Konges neste Frenke og Slegt, som dog er udi de

af Os ved Sonnerne nedstigende Qvinde Linier, Arveligen

udi Regjeringen succedere, og Hendis Bom og Borneborn
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efter hende, Een efter anden, Linie efter Linie, paa den 1665.

Maade som for er forklaret. — XXXIV. Er da Voris 14. Novbr.

Sonners Linier Mandkjon og Qvindkjon gandske uddod,

da komme Raden til Printzesserne Voris Dottres Linier,

og. forst til Printzessen Anna Sophia, saasom den eldste

og hendis Bom og Borneborn i Tusinde Led; siden til

de andre, alt Een efter anden, Linie efter Linie, saa at

dog stedse blant dem som ere lige udi samme Linie agtes

Kjonnet forst og siden Alderen ; Son for Dotter, og siden

den Eldre for den Yngre; og imedens Een af Voris

Blod er tilovers, horer disse Rigers og Landes Enevolds

Kongedomme og Herskab samme Printz eller Printzesse

Arveligen til, Linie efter Linie, Een efter anden. —
XXXV. Den Eldre Dotters Dotter i Tusinde Led skal altid

foregaa den Yngre Dotters Son og Dotter: og maa ikke

springes af Linie i Linie; men den Anden Linie bie efter

den Forste, den Tredie efter den Anden, den Fjerde efter

den Tredie, og saa fremdelis. — XXXVI. Men dersom

Arvesuccessionen udi Regjeringen kommer til en Dotters •

Son, og Han lader Mannlige Arvinger efter sig, da skal

med de af Hannem nedstigende Mannlige Linier alting

forholdes saa som Vi om de af Os nedstigende Mannlige

Linier forordnet haver, at Alle de af Hannem kommende

paa Færne Stammen og Sværdsiden skulle da frem for

alle andre arveligen udi Regjeringen succedere, Een efter

anden, Linie efter Linie, den Eldre altid for den Yngre,
*

saa at, korteligen, Mand af Mand gaar forst for Qvinde

af Mand, og siden Qvinde af Mand gaar for Mand og

Qvinde af Qvinde; og dernest videre med alting forholdes

som for er sagt. — XXXVII. Det er Dottrene og Dottrenes

Born og Borneborn i evindelig Rad, som Arvesuccessionen

udi Regjeringen skal tilhore, og ikke Dottrenes Mænd,

som aldelis intet med disse Rigers Enevolds Herskab

skulle sig befatte, og i hvor hoie og megtige de hellers

kunde være i deris eigne Lande, skulle de dog, naar de

her udi Riget ere, aldelis ingen Magt sig tileigue, mens
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1665* altid ære Arve Dronningen og hende den hoire Haand

14. Novbr. og ypperste Sted give. — XXXVIII. Blant Born og Borne-

^^^^^born regnes endog Fosteret; saa at, om endskjont det

' forst efter Faderens Dod fodes til Verden, nyder det dog

strax sin tilborlige Sled og Rad i Arvetallet, saavel som de

andre. — XXXIX. Og eftersom Vi af Guds milde og fader-

. lige Velsignelse visseligen have at haabe og formode, at

Voris Kongelige Arvehns og Stamme evindeligen skal

blomstre og mangfoldeligen voxe og formeres; da paa

det i Fremtiden formedelst de nedstigende og tverstigende

Liniers Mengde ikke nogen Tvist og Irring udi Alderen

eller Confusion blant Linierne skulde foraarsages, ville

Vi , saa og hermed alvorligen byde og befale, at naar

nogen af Voris Stamme Son eller Dotter fodes, Forældrene

då samme Printzes eller Printzesses Navn ogFodselsDag uden

Forsommelse lader Kongen anmelde og forkynde, saa fremt

de agter nogen Arve Ret til disse Riger og Lande i sin

Tid at ville prætendere, og derimod igjen af Kongen et

Documentum insinuationis , at de nemmelig sligt tilbor-

ligen haver tililende givet, begjærer; hvoraf da Gjenparten

udi Voris Archivo skal gjemmes, og helles ogsaa et rigtigt

Slegt-Register over Voris Kongelig Arvestamme altid hol-

des og der bevares. —
- XL. Alt det som hidindtil om

Born og Bdrneborn i Tusinde Led er meldet, er altsam-

men at forklare og udtyde om rette Egteborn og ingen

anden. Rette Egte Sonner og Egte Dottre avlede udi ret

Jovlig Egteskab af den af Os nedstigende Kongelige Arve

Stamme ere alene at forstaa ved de Born og Bdrneborn

som udi Kongeloven om tales. '

Saa haver Vi nu, saa vidt som menniskelig Forsig-

tighed mueligt er, alting paa beste Viis og Maneer ordnet

og stillet, og saasom Os haver synt best og beqvemmest

al Skade og Ulempe at kunde afverges, og Voris inderlig

elskede Undersaatter at kunde udi Fred og Rolighed for-

uden Frygt for indvortes Tvist og Opror tryggeligen bygge

og bo. Menniskens endog de allerviseste Anslag ere dog

9 *
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udi Guds Haand, og i hvor viselig een Ting begyndt er, 1665.

saa er det dog Gud som gjor Enden og Udgangen der- 14. Novbr:

paa efter sin behagelige Villie ; udi hvis guddommelige

Forsyn og faderlige Beskermelse Vi Voris Kongelig Arvehus

og Vore Riger og Lande og deris Indbyggere til evig Tid

befale. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn den 14. Novemb.

Aar 1665.

8. Marts

Reskript til Henrik Bjelke, at overlade 1666.

fflarselius Gaarden Saltvik med Kaldbak. Khavn

8. Marts 1666. - Norske Tegn. XI, 321; M. Ket. III, 123.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Hvad Os

elskelig Gabriel Marselius for Os underdanigst haver ladet

andrage, anlangende en Gaard, kaldet Saltvig, paa Vort

Land Island, som med en dertil horende Plads, kaldet *
'

Kalleback 1
, skal ligge til JBispestolen udi Nordre Syssel,

kan I af hosfoiede Supplication videre see og erfare.

Thi ere Vi naadigst tilfreds, at samme Gaard og Plads

imod. noiagtig Vederlag ved Mageskifte til bemeldte Ga-

briel Marselius maa afstaas og oplades, hvorfor I samme .

Mageskifte paa videre Voris naadgiste Ratification med

hannem haver at til ende gjore. Dat. Hafniæ den 8.

Martii 1666.

Reskript til Gabriel Marselius, at ham til- 9. Juni

lades at hente Svovl fra Island med fremmede

Skibe. Khavn 9. Juni 1666. — Norske Tegn.

XI, 330; M. Ket. III, 125.

Frederik den Tredie <fcc. V. G. T. Vid, at Vi naa-

digst tilfreds er, at du udi nuverende Feide imellem

Holland og England, saa lenge den paa staaer, lader

Svovlen fra Island afhente med fremmede Skibe, dog at

') = Kaldbak.

\



314 Aabent Bbev ang. Landets Defewsion.

1X366. du det lader hidfore og til Voris Fornodenhcd leverer,

9. Juni. hvorimod Vi dig tilborligen ville lade betale, havendis og
'—P^w

"udi Agt, at med samme Svovels Udforsel ei noget skeer,

som de islandske Participanters Privilegier kan præjudi-

cere. Derefter &c. Hafniæ den 9. Junii 1666.

1667. Aabent Brev ang. Landets Defension. Khavn

T^JuIT Juli ^T 1
- — Norske Tégn.Xl, 370 ;M. Ket. III, 125.

Vi Frederik den Tredie <fcc. G. A. V. at Vi udi

denne farlige Krigstilstand naadigst haver for got anseet,

til Voris kjere og troe Undersaaiters udi Island, deris

Defension og Forsvar at forordne Os elskelig Otte Bjelfce

til Saxlund at vere Commendant udi Os elskelig Herr

Henrik Bjelke &c. hans Fraverelse og med underhavende

Officerer og Soldater al mulig Resistens imod fjendtlig

Anfald der paa Landet, saavel som Fjenden al anden

Afbrek i alle Maade at gjore, og ellers at befestige

Bessested eller en anden bekvemmelig Plads til Defension,

hvorfor Vi hermed bjude og alvorligen befale Voris troe

Undersaatter paa forskrefne Voris Land Island efter Eed

og Pligt at vere. bemeldte Voris Commendant horige og

lydige, saa og behjelpelige og folgagtige i alt Jivis han

paa Vore Vegne til Landets Defension og Forsvar Eder

anmoder og anbefaler. Hvorefter 1 Eder i al Under-

danighed haver at rette. Givet <fcc. Kjobenbafn den 3.

*Julii 1667.

7, Juli. Ordre til Marquor Rotsten omKrud og andet

til Commandanten paa Island. Khavn 7. Juli

1667. - Siell. Tegn. XXXVIII, 168 b.

Oversten over Tyghuset, Os elskelig Marquor Rot-

steen, baver at lade Os elskelig Otto Bjelke, Commendant

') s. D. udgik 4 Reskripter af samme indhold til Bisperne

og Laugmændene i Island. Norske Tegn. XI, 370 b; M.

Ket. III, 126.
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paa Vort Land Island, folgagtig vere 4 Centener Musqucte- 1667.

krud , 15 Lispund Musquetekugler og 30 store Bundt ^~7ul?~
Lunter. Hafn. 7. Julii 1667.

Ordre til Eiler Holk, ang. en Commando 8. Juli.

Soldater til Island. Khavn 8. Juli 1667. —
Siell. Tegn. XXXVIII, 171.

Viid, at Voris naadigste Villie og Befalning er, at du

af dit Regimente commanderer femten gemene Soldater

med en Underofficerer til at folge Os elskelig Otto Bjelke,

Commendant paa vort Land Island, saa at de nu strax

kan leveris paa de til bem tc Vort Land Jsland udcom-

manderede Skibe. Dermed &c. Hafn. 8. Julii 1667.

Reskript til Otto Bjelke, ang. Islands De- 10. Juli.

fension. Khavn 10. Juli 1667. — Norke Tegn. XI,

373; M. Ket. IH, 127. •
'

Frederik den Tredie &c. V. G. T. Vor naadigste

Villie og Befaling er, at om varende Krig imellem Os

og de Engelske continuerer, efter at du i Vort Land Is-

land er arriveret , haver du Voris medgifne Ketz 1
, Del-

phinen kaldet, samt Capitainen og Folkene der paa ere

ordonnerit, hos dig der indtil videre at beholde. Dat.

Hafniæ den 10. Juli 1667.

Reskript til Otto Bjelke, ang. Tilbagesende!- 27. Juli.

sen af Soldater fra Island. Khavn d. 27. Juli

1667. — Norske Tegn. XI, 374; M. Ket. III, 127.

Frederik den Tredie ,<fcc. V. G. T. Eftersom erfaris

at Freden nu skal vere sluttet, saa> er Voris naadigste

Villie og Befaling, at du strax med Capitain Wibe hid

igjen opskikker de dig herfra medgifne gemene Soldater

med tilhorige Underofficerer, saa og paa Vor Festning

*) Ketz, Ketse, Ketser, en Art Skib; denne «Ketz» strandede

under Island; see Siell. Tegn. XXXVIII, 660.
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1667. Kronborg igjen leverer saa mange du derfra bekommit

^P^jp" haver. Dog haver du dig selver med Lieutenant Jens

Hanssen, efter forrige dig gifne Ordre, at forfoie til Vort

Land Island, og der Voris naadigste Villie og Befaling

ervarte. Men saa fremt dig for Skibenes Åfsegling der

fra Landet intet fra Os vorder forstendiget, da haver du

dig med bem t0 Lieutenant derfra igjen med Voris Orlogs-

skibe hid tilbage igjen at begive. Udi det ovrige haver

du dig paa Reisen efter den forrige dig Voris givne In-

struction at forholde, med derudi specificerte Officerers

Raadforing, udi hvis som nu efter denne Tids Tilstand

forefalde kan. Dat. Hafniæ den 27. Julii 1667.

% . i"

26. Aug. Reskript til Otto Bjelke at vende tilbage til

Danmark med Soldaterne. Khavn 26. Aug.

1667. — Norske Tegn. XI, 379; M. Ket. III, 128.

Frederik den Tredie <fcc. V. G. T. Eftersom Vi til-

forn haver anordnet, at du med de hos dig havende

hundrede Soldater og tilhorige Officerer paa Vort Land

Island i tilkommende Vinter skulle have forbleven, og

Freden siden imellem England og Holland er sluttet:

Da er nu voris naadigste Villie og Befaliug, at du retter

din Leilighed efter, dig med forskrefne Soldater og Offi-

cerer igjen med Skibene at hid begive. Hafniæ den 26.

Augusti 1667.

1668. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Optagelse

iTFebrT-af Vraget af et hollandsk Skib. Khavn 14.

' Februar 1668. - Norske Tegn. XI, 394; M. Ket. III, 130.

Frederik den Tredie V. S. G. T. Vider at Vi,

efter den herverende hollandske Resident, Os elskelige Jacob

la Mai re, paa Participanternis Vegne udi det nederlandiske-

ostindiske Compagnie, hans underdanigste Ansogniug, naa-

digst haver bevilget, at de nu paa Foraaret ved tvende smaa

Fartoi ikke alene maa lade afhente fra Vort Land Island hvis

Gods, der sammesteds af et deris ostindiske Retourskibe,

kaldet Vaabenet, fra Amsterdam, som forleden Efterhost
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der under Landet skal være forgaatt, findes at være bjerget 1668.

og oplagt, raens og lade opfiske hvis Stokker og aa^e
^"74^FebiT

som endnu udaf Vraget skal være at bekomme. Thi

haver I herom fornoden Ordre at stille, at bemeldte

Participanters Fremskikkede aldelis ingen Forhindring

udi forskrefne Maader af nogen Voris Uudersaatter der

paa Landet tilfoies. Dog Iiaver I af forskrefne Resident,

efter hans egen Erbjudelse, noiagtig Forsikkring at tage,

at ei nogen Handel eller Kjobmandskab der sammesteds

imidlertid af de Fremstrikkede imod Voris de oclroyerede

Participanter gifne Privilegier drivis eller iværkstilies.

Derefter <fcc. Hafniæ den 14. Februarii 1668.

Gavebrev af Biskop Brynjolf Sveinsson, paa i. Marts.

Gaarden As i Fellum til Beneficium. Skalholt

1. Marts 1668. — Efter en af Arne Magnusson gjennem-

seet Afskrift af den i Skalholt opbevarede Original paa Per-

gament, med 8 hængende Segl; det ene, l>orstein Einarssons,

havde aldrig, været paasat.

J>ab gjorum ver Teitur Torfason , råosmann i Skål-

hol ti, élafur Jonsson skolameistari
,

Loptur Josepsson

kirkjuprestur, Kort Amundason locator, J^orsteinn Einars-

son yfirbryti, Teitur Pétnrsson, Olafur Gislason og Halldor

Jonsson kristnum g monnum kunnugt, meb J^essu voru

opnu bréfi og undirskrifubum eiginn handskriptum og

undirl)ryktum innsiglum eba signetum, ab årum eptir

gubs buro m. dc. Ix vin, tveim ndttum fyrir Jons messu

Hola biskups Ogmundssonar ura vorib 1. Martii, mibfostu

sunnudag, af) Skålholti i Ytri-Tiingu, vorum ver af

biskupinum M. Brynjolfi Sveinssyni til vitnisburbar kvaddir

og kallabir, uppå orb hans og lysi'ng, gjof og gjorning,

svo låtandi sem eptir fylgir:

Almåttugum gubi og hans blessubum helgidomi til

heiburs og æru
,

^akklætis og J)énustu merkis, gubs

heilaga orbi til eflingar og framkvæmdar, og kristilegu

kenuimanns embætti til æfinlegs uppheldis, gef eg Bryn-

jolfur Sveinsson allan kaupahlutaun i ' jorbunni undir
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1668. Åsi i Fellum, austur i Fljotsdals hérabi, i sjålfs sins

i. Marts, kirkjusdkn, hvern eg reikna jwjåtigir hundrub ab dyrleika,

^^eptir })vi sem eg hefi i bréfum og registrum fundib, meb

ollum fylgjandi gognum og gæbum ab fornu og nyju, og

meb réttu fylgja eigaudi, undan mér ogmi'num erf/ngjum,

. en undir J)ann kristinn kennimanu sem Ass {riugum

t>jdnar, af Skålholts biskupi loglega innsettan, og hans

eptirkomendur loglega prestvi'gba kristna kenniraenn, i

sama måta loglega innsetta, til æfinlegra fri uppheldis

nota, meb ^essum eptirfylgjaudi skilmålum:

i) Fyrst, ab J>essi stabur As sé æfinlega undir Skål-

holts biskups veitingu, en biskupiun vandi J>ar til frdman

og gubhræddan kennimann, vellærban og velskikkaban,

fribsaman og hogværan, meb prdfastsins i Miila syslu og

beztu soknarmanna råbi ; skil eg til , ab £ab sé og gdbur

rækslu- og fyrirsjdnarmabur, så stabnum sé efliugar von

ab. — 2) I annan måta, ab så hinn sami sem J)ar

verbur til kallabur og settur, rækti })enna stab Ås og

J)rifi vel, byggi og forbetri , og vel vib raakt haldi kirkj-

unni og hennar inventario ollu, kviku og daubu, stab-

arins husum, tiinvelli, engjum og ollum obrum lands-,

nyljum, svo ekkert nibist né forargist, haldi ollu undir

kirkjuna og stabinn, sem ]beim liefir fylgt og fylgja ått

ab fornu og nyju, bæbi heimalandi, litlondum og ftokum,

og låti ekkert undan gånga, skilist svo vib allt og afhendi

jafngolt eba betra sem hann vib tdk, ab allt jafngott af-

hendist hans successori og eptirkomanda
,

fyrir Skålholts

biskups og Mula syslu prdfasts gdba tiisjon og forstdbu.

— 3) 1 l)ribja måta skil eg til, ab af Jbessum xxx hundr-

aba kaupahluta i Åsi séu æfinlega greiddar og goldnar

allar ti'undir, svo eptir }>essa gjof sem åbur, siun fjdrb-

ungur hverjum sem hafa skal, nema preststiundin fellur

til hans sjålfs. Og meb Jdvi engin bujorb fylgir {)eim

tungum, t>å
vil eg ab presturinn sjålfur bui og siti å

stabuum, heldur en obrum sé bygt, \M svo mun heldur

-

ræktast, eflast og varbveitast.

Kirkjunni held eg fylgi xc
i heimalandi, Kross vi%
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Fjallssel til vissra ummerkja vi% hålft Hafrafell ix", hvert 1668.

komib er fyrir ix
c

i heimalandi, v
e

i Krossi fyrir ve
i 1. Marts.

Hofi, en eilt hundrab i Krossi fyrir thinda hundrabib i

heimalandi: all ar pessar liggjandi i Ass kirkjusokn. En

itokin sem kirkjunni fylgja i aSrar jarbir greina måldagar,

af hverjum eg skal rétta utskript senda meb J>essu bréfi -

t

raeb fyrstu skilaferbura , J/bi mig herran n og leyfl. Allt

t>etta fyrskrifab vil eg presturinn mebtaki nu ab næstu

fardogum, så er Åsskirkju tødnar, sem er sera Einar

Jonsson, og haldi si'ban, meban hann i kennimannlegu

embætti j)eirri sokn tøjonar. — Item å kirkjan torfuland

ij% hvert kirkjunni hefir sett verib fyrir ij
c

i lausafé

;

item å kirkjan vj målnytu kugildi, en meiri peuinga

hefi eg ei mebtekib, J)6 til alsings haldib, hvar eg af-

sakabur hefi dæmdur verib, J)d ei framar J)ar uppå kærbi.

J>etta allt bib eg minn umbobsmann Hjalta Jonsson sera

Einari Jonssyni ab næstu fardogum ab afhenda meb J)essu

bréfi og mebfylgjandi kirkjunnar måldaga utskript, og

611u-J>vi dauba kirkjunnar inventario, sem hun å innan

sig meb kirkjunni sjålfri, hennar jorbum og stabnum, og

taki svo mebkenning af sera Einari uppå J>ab hann meb-

tekib hefir, af honum og lagavottum haudskriptaba, og

sendi mer, en segi honum til itakanna eptir måldaganum.

— Kirkjuna hefi eg uppå minn kost uppbyggja Jåtib nu

fyrir tveimur årum, og kostab J>ar uppå til xxxhundraba;

l>vi veit eg eigi annars, en eg meir en kvittur se um
portionem, og l>ab vil eg Hjalti taki h'ka af sera Einari

uppskrifab i mebkenm'ngunni: en J)ab kirkjuna kann til

ab vanta å J>ab alferbug se, Jjab å Hjalti Jonsson uppå

sin byti upp ab fylla, eptir okkar sibasta gjorningi, svo

eg sé l)ar frå. — Eigi veit eg logmætt kldgumål liggja

å jpessari jorbu, \M hun hefir allareibu tuttug'u år ebur

lengur i eign okkar Bjarna Eirekssonar åkærulaus legib,

en komi J>a& uppå, t>å vcrbur så J>vi ab gegna sem

njdtandi er ab orbinn, og haldi laga-svorum fyrir, en

lagariptingum lofa eg ekki uppå mig né mina erfi'ugja,

})6 af gångi.
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668. Kunni svo ab verba, ab pessir innlagbir skiJmålar

Marts, haldist ekki, eptir ollu Jm sem fyr skrifab er, fyrir

"^^"nokknrs manns vald, vild eba vélfengni, svo freklega sé

af brugbib,
J)å

se all t sem ogjort og ogefib, og gångi

min ir nibjar aplur domlaust ab l^essari jorbu, nema Kong-

legrar Majestatis Håheit sjalf vi 1 i obruvi's skikka, hvab eg

})6 aubmjuklega afbib.

Svo er nii og sé Jxétta litilræbi gubi almåttugum og

hans helgidomi gefib, og kristilegri kennimanns fténustu

i Ass ])i'ngum ad mensam, til abseturs og uppheldis, en

engum obrum, hvorki kirkju né karli. Uppå alla ftessa

aburskrifaba gjcif og gjorm'ug, meb sinum fororbum og

skilmålum, legg eg })ab å, ab gubi almåttugum og hans

helgidomi verbi })essi litilmotleg gjof og forn J)ekk og

})6knanleg, en oss hvorutveggjum gefendum og })iggendum

holl og heilnæm , vorum og J>eirra nåiingum, hcilogu

embætti Jrénanleg, gubs bornum og sokninni hjålpsamleg,

bæbi fyr og si'bar; oskandi, ab tøeir sem njola bibi fyrir

mér og minum nibjum og uåungum umaljra vorra parfa

uppfylling, andlega og Hkamlega. Miskunnsamur gub

annist oss alla i Kkn og nåb sinni, bæbi h'fs og libna, i

Jesu Christi hins krossfesta blessubu nåbar nafni , meb

fullti'ngis krapti heilags anda, amen, amen.

Jpessu ollu til stabfestu og sanoinda merkis set eg

mitt skirnarnafn og innsigli hér undir, åsamt erlegra

fyrskrifabra votta _eigin handskriptum undirskrifubum,

innsiglum og signetnm -hér undir }>rykktum til sanninda

vitnisburbar. En Joetta bréf liggi jafnan å kirkjunni og

berist aldri i burtu, J)6 prestaskiptiu verbi, og afhendist

ætib meb henni.

Actum Skålholti ut supra.

Brynjolfur S. S. R. c h.

Teilur Torfason eg. h. Olafur Jonsson m. c. h t

Loplur pr. Josephsson m. e. h. Kort Amundason m. e. h.

|>orsteinn Kinarsson ni. c. h. Téitur Pétursson m. e. hi

Olafur Gislason e. h. llalldér Jonsson m, e. hi
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Udskrift med samme Haand: 1668.

Åss sta&ar i Hérabi austur heimalands gjafar bréf me^^"^|^!^
si'num skilmålum; {>ar af sendist eitt exemplar austur,

sem presturinn skal å Åss kirkju forvara sem hennar

inventarium, og i måldagaun innskrifast, og ættø mefc

kirkjunni afhendast; — annab liggur hér å ddmkirkj-

unui æfinlega; — jDribja hefir biskupinn M. Brynjdlfur

Sveinsson, sem hans ni&jum fylgir. Anno 1668.

Reskript til Cort Adeler, hvorved ham til- 2. April.

lades at befragte tre hollandske Skibe til Island.

Khavn 2. April 1668. — Siell. Tegn. XXXVIII, 395 b.

Frederik den Tredie &c. V. G. T. Viid, at vi efter

din underdanigste Ansogning og Begjering naadigst til-

freds er, at du maa udi denne tilstundende Sommer denne

ene Gang befragte tre hollandske Skibe til vort Land Is-

land, til at afhente de Vare, hvorom du med os elskelig

Jonas Trellund accorderit haven Dermed <fcc. Hafn.

2. April 1668.

Reskript til Kammer- Collegium, ang. Kry* il. April

stalbrydning i Island. Khavn 11. April 1668.

— Siell. Tegn. XXXVIII, 409.

Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naa-

digste Villie og Befaling er, at I udi sex Maaneders Tid

til den islandske Krystal at udbryde antager og bestiller

en Stenhuggersvend, og samme til maanedlig Besoldiug

imidlertid lader bekomme 12 Rigsdaler; item en Mand

til hannem om Maaneden 8 Rigsdaler; nok som vil be-

hoves udi adskillige Maader til Arbeidet at fortsette, Penge

80 Rigsdaler; disligeste 6 Maaneders Proviant, nemlig en

Skipper -Kost for Stenhuggeren selv og en Baadsmands-

Kost imidlertid for den som hannem medfolger. Dermed
*c. Hafn. 11. April 1668.

/. li. 21
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1668. Reskript til Admiralitetet, ang. Afhentelsen

r^viaT^af Soldater og Falke fra Island. Khavn 6. Mai

1668. — Siell. Tegn. XXXVIII, 432.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Voris naadigste

Villie og Befalning er, at I den Anordning gjor, at Voris

Skib, oden forgyldte Fisk« kaldet, med dygtig Folk og

Proviant vorder forsjunet og med allerforderligste affer-

diget, til at afhente de Folk Vi forleden Aar med Voris

Commendant, Os elskelig Otto Bjelke, til Vort Land Island

sendt haver, disligeste og med sig at tage hvis Falke for

Os forgangen Aar sammesteds ere fangne og for haande

kan vere. I lige maade ere Vi og naadigst tilfreds, at

for"
8

Voris Skib for Voris Rentemester, Os elskelig Henrich

Moller, maa indtage sex Hundrede Skippund Fisk imod

to Rigsdalers Fragts Erleggelse af hver Skippund, som er

tilsammen tolf Hundrede Rigsdaler, hvilken han efter

fuldendte Reise og Skibels Hjemkomst haver at betale.

Dermed &c. Hafo. 6. Mai 1668.

21. Mai. Bevilling og Pas for Otte Axelsen, at
1

fiske

og kapre under Island. Khavn 21. Mai 1668 1
.

— Norske Reg, 11, 771 b; M. Ket. III, 133.

Vi Frederik den Tredie &e. G. A. V. at Vi efter

underdanigste Ansogning og Begjering naadigst haver be-

vilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at

nerverende Otte Axelssen maa med sit forende Skiberom,

St. Peder kaldet, udi Soen under vort Land Island ube-

hindret fiske og der gjore Bachelau og Bunkefisk, og der-

som han nogen skulle antreffe, som sig imod Voris derom

gifne Privilegie skulle understaa nogen Handel med Voris

Undersaatter udi bemeldte Island uden sær Voris naadigste

Tilladelse at drive eller at have drevit , maa han samme

Skib og Gods, hvem det og tilhorer, antaste og sig be-

megtige til hans og sine Rederis Profit. Dog skal alt,

») jevnf. 15. Marts 1669.

4
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hvis han paa forberorte Maade bekommer, til Voris Ad- 1668.

miralitets Paakjendclse her udi Kjobenhafn forst uforrokt ^^[^
hidforis, og skal hannem forment vere, under det Skin,

nogen, hvem det og vere kunde, deris Skibe og Gods,

som paa deris re tferdige Reise ere
,
nogen Hinder, Skade .

eller Overlast uden forbemeldte Aarsag at tilfoie, under

hans Æris, Lifs og Godsis Fortabelse. Thi bede Vi ven-

ligen Vore kjere Venner, Naboer og Bundsforvante, saa

og strengeiigen befale Vore egene Undersaatter, at de han-

nem med underhavende Skiberum, Folk og Gods, fri og

ubehindret lade passere, og dersom de af Storm og

Uveir udi nogen Vore kjere Venners Haufn hender at

indtrengis, at I dennem da med Folk, Victualia, Anker,

Toug, og hvis andet de kan have fornoden, for Betaling

vilde undsette. Saadant ville Vi med Vore kjere Venner,

Naboer og Bundsforvante udi lige eller andre Maader

forskylde og erkjende, og af Vore egene Undersaatter det

saa alvorligen have ville. Givet paa vort Slot Kjoben-

hafn den 21. Maji Anno 1668.

Bevilling for Henrik Bjelke, at holde Foged 20. Decbr.

i Island. Khavn 20. Decembr. 1668 1
. ~ Rentek.

Exped. Prot.; M. Ket. III, 155.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom Os

elskelig Herr Henrik Bjelke til Ellingegaard &c. for Os

allerunderdanigst haver andraget, at han det til Vores

Tjeneste gavnligere at vere eragtede, at hans Foged og

Fuldmegtig paa nogle Aars Tid der i Landet paa be-

meldte vort Land Island forblev, hvortil han da ikke

een, som dygtig og vederheftig var, kunde bekomme,

med mindre han ham vilde forsikkre i det ringeste paa

tre Aars Tid udi samme Bestilling og Tjeneste at maatte

conlinuere, hvilket bemeldte Henrik Bjelke ei kunde gjore,

uden Vi naadigst ham serdeles Forlov dertil vilde give,

og samme Voris naadigste Bevilling endog til hans Hustrue

see 36. Febr^ 1670; 20. Marts 1672.

21* * •
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1668. og Bom naadigst ville extendere, om saa skeede han selv

20. Decbr. imidlertid ved Doden afgik; da haver Vi af sær kongelig

Gunst og Naade, i Henseende til" forrige Os beviiste tro

Tjeneste, som han og fremdeles agter at gjore, efter saa-

dan allerunderdanigste Ansogning og Begjering naadigst

forundt og bevilget, saa og hermed forunder og bevilger,

at bemeldte Herr Henrik Bjelke maa sætte til sin Foged

og Fuldmægtig paa bemeldte Vort Land Island hvem han

vil. og ham bekvemmest og dygtigst dertil synes, saaledes

som bemeldte Herr Henrik Bjelke self for Os agter at

svare og stande til rette, om Nogen over samme hans

Fuldmegtiges Forhold skulde have at klage, saa at hvem

han dertil bestiller og antager, skal (om han ellers til-

borligen sig forholder) saasom bemeldte Herr Henrik

Bjelkes og hans efterladte Hustrues og Borns (om han

self imidlertid ved Doden afgik) Foged og Fuldmægtig

der paa Landet samme Bestilling nyde og beholde udi

næstfolgende 3 Aars Tid, som skal begynde og angaae

fra St. Hansdag udi nu tilstundende Aar 1669. Og skal

ikke alleneste Herr Henrik Bjelke fremdeles herefter, som

hidindtil, den aarlig ham forundte Pension af Landet

have, men eudog, dersom han self imidlertid ved Doden

afgik, da dog hans efterladte Hustrue og Born indtil for-

bemeldte 3 Aars Forlob Landets aarlig Indkomst nyde og

oppebære, deraf at gjore sig saa vidt paa Regnskab be-

' talt, som det kan tilstrække, for hvis bemeldte Henrik

Bjelke for Os, efter rigtig Afregning, sær Benaadning,

eller anden naadigste Befaling bevisligen med Billighed

kan have at fordre. Forbydendis alle og enhver bemeldte

Herr Henrik Bjelke, hans Hustrue og Bom, herimod som

forskrevet staaer nogen Hinder eller Forfang at gjore eller

gjore lade, under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort

Slot Kjobenhafn d. 20. Decembr. Anno 1668. Under

Vort Kammer -Zignet.
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Reskript til Statscollegium , at undersiige 1669 -

Sagen om den islandske Handel. Khavn 4. TliamT
Marts 1669. — Siell. Tegn. XXXVIII, 636 b.

Frederik den Tredie &c. V. N. T. Hvad endeel de

islandske octroyerede Participanter hos os underdanigst

haver ladet begjere, imod hvis Os skulle være forebragt

angaaende Mangel paa Landets nodtorftig Undsetning,

kan I af hosfolgende Supplication videre see og fornemme.

Item eftersom Vi og derhos naadigst erfarer, at fremmede

Nationer mere og med bedre Nytte der samesteds skal

trafiquere, end Voris egne privilegerede Participanter, da

er Voris naadigste Villie og Befalning, at I bemte
Parti-

cipanter samtlig eller enhver isærdelished for eder fordrer,

og af dennem deris udforlig Erklæring tager, hvorledis

om dette forskrefne beskaffet er, hvorefter I Os Eders

underdanigste Betenkende, paa hvad Maade sligt at reme-

deris kunde, indtil videre Voris naadigste Resolution haver

at tilstille. Derefter &c. Hafn. 4. Martii 1669.

Bevilling Og Pas for Otte Axelsen, at fiske 15. Marts.

og kapre under Island. Khavn 15. Marts 1669.
— Norske Reg. 11, 837 b—838; M. Ket. III, 150. - Lige-

lydende med den under 21. Mai 1668 (ovenf. S. 322) anforte.

Reskript til Henrik Bjelke, ang. Ederdun. 24. Marts.

Khavn 24. Marts. 1669. - Publiceret og indfort i Al-

thingsbogen 1669, Nr. 6; Norske Tegn. XI, 446 b; M. Ret.

III, 135 ; Rubr. hos Fogtm. I, 229.

Frederik den Tredie <fcc. V. S. G. T. Vor naadigste

Villie og Befaling er, at du til Voris egen Fomodenhed

ved din Fuldmegtig paa vort Land Island lader iudsamle

alt hvis Ederdun, som der paa Landet kan vere at be-

komme og tilveiebringes. Til hvilken Ende du og paa

Vore Vegne alvorligen haver at lade forbjude, at ingen

Anden, hvo det og vere kan der paa Landet, sig der til

fordrister, nogen Ederdun indtil paa videre naadigst An-
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1669. ordning sig at tilforhandle. Derefter du dig haver at

^T^TT^reXte. Hafniæ den 24. Martii Anno 1669.
24. Marts.

5. Mai. Forlængelse af det Marsellius forundte Privi-

legium paa Svovelværk i Island. Khavn 5. Mai

1669 1
- — Norske Reg. 11, 855; M. Ket. III, 136.

Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at eftersom

Gabriel Marsellius Selieson, General-Postmester i Vort Rige

Norge og Assessor udi Oberbergamts Collegio, den 9.

Februarii Anno 1665 haver bekommet Voris naadigste

Privilegie paa et Svovelværk udi Vort Land Island paa

ni Aars Tid fra dens Dalum at beregne: da haver Vi,

efter for
nt

Gabriel Marselii underdanigste Ansogning, yder-

mere bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og til-

lader, at han og hans Medinteressenter maa fra forskrefue

forrige bevilgede ni Aars Udgang fremdelis nyde samme

af Os naadigste forundte Privilegie udi otte Aars Tid,

med lige saadanne Vilkaar og Frihed som bem*° forrige

Privilegie om formelder. Forbydendis &c. Hafniæ den

5. Maji 1669.

8. Mai. Reskript til Rigens Admiral, Christof von

Gabel, Christof Pasberg og Erik Krag, at op-

sætte Privilegium for Fred. Poggenberg m. fl.

Khavn 8. Mai 1669. — Sieii.Tegn. xxxvm, 68ib.

Frederik den Tredie &c V. N. T. Vi tilskikke

Eder herhos en Friederich Poggenbergs, Voris Tolders,

Andreas Sobotker , Voris Kammertjener , saa og Albret

Itzen og Rartholomæus Jensen, Indvaaner her i Vor Resi-

densstad Kjobenhafn, deris underdanigste Supplication

og Begjering, angaaende de Hafner paa Island, som

Jonas Trellund haver ladet besegle, hvis Indhold I videre

der af kan see og erfare. Thi er Voris naadigste Villie

') s. D, Communication til Kammer-Collegium. Siell. Tegn.

XXXVIII, fol. 678 b.
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og Befalning, at I Voris naadigste Brcf og Privilegie saa- 1669.

lédis derpaa opsetter, som I eragter deris Begjering be-^^^p
kvemlig og Os bedst ti) Tjeneste skee kan, og saadan

Eders Forretning til videre Voris naadigste Resolution

Os at tilstille. Derefter <fcc. Hafniæ 8. Maji 1669.

Bevilling for Evart Trellund paa Handel i 8. Juni.

Island. Khavn 8. Juni 1669. — Rentek. Exped.

Prot. 11, 14.

Vi Frederik den Tredie <fcc. G. A. V. at Vi naadigst

haver forundt og bevilget, saa og hermed forunder og

bevilger Ewart Trellund herefter at maa have og nyde

hvis Privilegier Vi tilforn Voris Admiralitetsraad Jonas

Trellund, til at handle og beseigle nogle Hafner paa Vort

Land Island, naadigst bevilget haver, udi alle Maader,

saasom de herudi Ord fra Ord var mentionerit og ind-

fort, imod den foraccorderede Afgiftis rigtige Erleggelse,

dog at han derhos skal vere forpligt, efter hans udgiven

strenge Revers, samme Hafner til rette Tid at beseigle og .

forsvarligen at forsjune, saa derover ingen Klage foraar-
•

sagis. Thi byder og befaler Vi hermed Voris Amtmand,

Fougder og alle andre, som paa Vort Land Island og

ellers nogen Befaling haver og dette vedkommer, at de

bemte Ewart Trellund udi forskrefne Hafner paa Islands

BeseigHng, conform af Voris tilforn udgifne Privilegier,

tilborligen assisterer og forsvarer, ei gjorendis hannem

derudi Hinder eller Forfang udi nogen Maader. Givet <fce.

8. Junii 1669.

Althings-Resolution ang. Erlæggelsen af Mand- u mi
talsfiske. 1. Juli 1669. — Althingsbog 1669, Nr. 35.

Og er alk fullkomlegt fyrtébra logjringis soknar-

manna, ab i hverri veibistobu J^ar
1 greibuglega manntals-

liskarnir goldnir séu, eptir {m i atyi'ngis sam^yktum um
getib er ab vera eigi, sérdeilis daterubum 1661, 1654,

l

) d. e. i Arnes Syssel.
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1669. 1590 &c, og f»etta ån treg&unar i verti&ar lok, syslu-

1. Juli. manninura cBur af honum til settum me&tokumanni til

handa ut gjaldist sem til heyrir; sérdeilis utan-syslu-

menn refjulaust gialdi alla Jiå manntalsfiska, sem syslu-

manninum helir borib a& uppbera, soknarlaust heim -til

hans heimilis, J>eir sem ei vilja frekari sektum mæta 1
.

*^

1670. Confirmation og Forlængelse paa Bevilling

26>jFebr. for Henrik Bjelke, at holde Foged i Island.

Khavn 26. Febr. 1670. — M. Ket. iii, 155.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersom

hos Os allerunderdanigst ansoges og begjæres Vores aller-

naadigste Confirmation paa et Vores Sal. Herr Faders,

hoilovlig Ihukommelse, Hans Bref, lydendis Ord efter

andet som folger: — (see 20. Decembr. 1668) — Da ville

Vi forskrefne Bref udi alle dets Ord, Punkter og Clau-

suler, ligesom det her oven indfort lindes, allernaadigst

have confirmeret og stadfæstet, som Vi det og hermed

confirmerer og stadfæster, og derforuden samme Bevilling

endnu paa eet Aar længere, efter de forbem* 9 3 Aars For-

lob, extenderer, og allernaadigst paa samme Vilkaar og

Maade, som forskrevet staaer, forunder. Forbydendes alle

og enhver herimod, efter som forskrevet staaer, at hindre,

eller udi nogen Maade Forfang at gjore, under Vor Hyl-

dest og Naade. Givet paa Vort Slot Kjobenhafn den 26.

Februarii 1670.

l

) 1. Juli 1672 er denne Resolution og de deri paaberaabte

ældre Althingsvedtægter bekræftede og indskjærpede med
Hensyn til «utan-syslu ritré&rarmanna a Akranesi, sem

manntalsfiska vilja ei uti lata» (Althingsb. 1672, Nr. 5).

— Ligeledes 6. Juli 1678, med Hensyn til Guldbringe

Syssel : «a& fyrgreindir manntalsfiskar eigi a& gjaldast af

sérhverjum utan-syslu iitr6brarmanni» (a Su&urnesjum,

see Althingsb. 1678, Nr. 30).
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Bevilling for Admiral Cort Adeler paa

Handel i Island. Khavn 26. Marts 1670 1
. —^

Norske Reg. 12, 9; Rubrum i Siell. Reg. 28, 24; M. Ket.

III, 157.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersom

Jonas Trellund det hannera af Voris elskelig, kjere Herr

Fader, Sal. og hoiloflig Ihukommelse, Anno 1662 den

31. Julii forundte Privilegium, anlangende Handelen paa

Island, til Voris Amiral-General Cort Adeler haver over-

leveret
,
og hannem samme Bref in Originali i Hænde

stillet, til Forsikkring for en anseenlig Summa Penge, som

bémte Trellund af Arnold Pelt og hans Moder udi des

Henseende er bleven forstrakt. Da haver Vi allernaadigst

forundt og bevilget, saa og hermed forunder og bevilger,

bem" Voris Amiral-General Cort Adeler her efter paa

samme Maade at maa have, nyde, bruge og beholde hvis

Privileg Voris elskelig kjere Herr Fader tilforn bem te

Jonas Trellund til at handle og besegle nogle Hafner

paa Vort Land Island allernaadigst bevilget haver, udi alle

Maader, saa som det her udi Ord fra Ord var indfort,

imod den forafskedede Afgiftis rigtige Erleggelse, indtil

den i bemt0
Privileg bevilgede og endnu resterende Aars

Forlob, eller Vi kunde til sinds vorde nogen anden An-

ordning om Handelen paa Island at gjore, og i saa

Maade anderledis herom at tilsige, saa at den af Ewart

Trellund den 8. Junii Anno 1669 paa ulige Beretning

forhvervede Bevilling ikke her udinden skal komme bemt8

Cort Adeler til nogen Hinder eller Forfang, mens hermed

aldelis vere ophevit. Dog at han derhos skal vere for-

pligt, efter hans udgiven Revers, samme Hafner til rette

Tid at beseigle og forsvarligen at forsjune, saa derover

ingen Klage foraarsagis, saavel som ogsaa al Udredningen

her udi Kjobenhafn at lade skee. Thi bjude og befale

Vi «fcc. Hafniæ den 26. Marta Anno 1670.

*) Communication til Kammer-Collegium om denne Bevilling

25. April s. A. Siell. Tegn. XXXIX, 65.
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1 670. Reskript til Henrik Bjelke angaaende Hyldings-

16^AprilT eden. Khavn 16. April 1670. — Original i Stift-

amts-Archivet i Island, A. 105; Norske Tegn. XII, 8; M. Ket.

III, 158.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom vi aller-

naadigst haver anbefalet Voris Vice-Admiral Jens Rodsteen

<fcc. udi din Sted til Vort Land Island sig at begive, og

af alle Vore Undersaatter der sammesteds, Geistlige og

Verdslige, deris Eed at tage. Thi haver du med Mads

Madsen, som for des Aarsag til Landet er hen skikket,

sligt bemu Vore Undersaatter at tilskrive, og serdelis

dennem , som nogen civil , vere sig enten geistlig eller

verdslig, Restilling betjener, tilborligen at forstendige, at

de retter sig efter enhver udi egen Person at mode og

sig forsamle paa Oxeraa Althing nu forstkommendis d.

29. Junii i nerverende Aar, paa hvilken Dag Vi have

vil at forberorte Eed af enhver især i tilborlige Maader

skal afleggis. Hafn. den 16. Aprilis 1670.

23. April. Aabent Brev til Indbyggerne paa Island og

Veslmannoerne, ang. Hyldingseden. Khavn d.

23. April 1670. — Copie veriOceret af Bjelke i Stift-

amts-Archivet i Island, A. 105; Norske Reg. 12, 18; M. Ket.

III, 158.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. at eftersom

Gud allermegtigste naadeligeu haver bortkaldet den slor-

megtigste hoibaarne Fyrste og Herre, Herr Frederik den

Tredie, Konge til Danmark og Norge, de Venders og

Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dyt-

merschen, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Voris

elskelig, kjere Herr Fader, salig og hoiloflig Ihukommelse:

saa haver Vi allernaadigst afferdiget Voris Commissarium

Jens Rodsten til Leerbek, Viceadmiral og Assessor i Ad-

miralitets-Collegio, med Fuldmagt paa Vore Vegne, Eden

af samtlige Vore Undersaatter og Iudbyggerne paa Vort

Land Island og Vespenoe at tage, og til den Ende hannem
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anbefalet paa Petri Pauli Dag, som indfalder den 29. 1670.

Junii forstkomniendis, i nerverende Aar 1670 til Oxeraa-^TT^^T
' 23. April.

Thing at ankomme, saa fremt langvarig Modvind hannem

ikke herudi hinderlig vorder. Thi bjude Vi hermed og

befale Eder alle og enhver, forskrefne Vore Undersaatler

og Indbyggere paa bemte Island og Vespenoe, at I retter

Eders Leilighed efter, nemlig forst hver Superintendent

og Laugmand udi egen Person, item af Skalholt -Stift

tolf Provster og Prester, hvoriblandt skal vere een af

Vespenoe; nok af Hola- Stift sex Provster og Prester,

med sig havendis Fuldmagt paa alle de andre Geistliges

Vegne; desligeste alle Sysselsmend udi egen Person;

dernest to Laugrettesmend og to Bonder af hver Syssel,

samt een af Vespenoe, i lige Maade med noiagtig Fuldmagt

af de andre, som hjemme bliver, til for
no

Tid og Sted

visseligen og ufeilbarligen at mode til stede, forskrefne

Eders Eed enhver udi sær forst corporlig at aflegge og

siden skriftlig under Eders Haand og Seigel ,
saaledis,

som de medgifoe Formularer paa enhvers Person, Stand

og Qvalitet qvadrerer og vedkommer, skriftlig fra Eder

at give, og ellers af bem10 Voris Commissarius Voris

allernaadigste Villie og Mening ydermere at forfare. Der-

efter alle og enhver Vedkommende sig allerunderdanigst

haver at rette, og ei nogen Forsommelse her udi at tage.

Givet <fcc. Hafniæ 23. April Anno 1670.

Reskript til Viceadmiral Rodsten, ang. Hyl- 23. April.

dingSeden. Khavn 23. April 1670. - Norske Tegn.

XII, 8 b; M. Ket. III, 160.

Christian den Femte &c. Vor allernaadigste Villie

og Befaling er, at du med allerforderligste og saa snart

det dig forordnede Skib ferdig er og Vinden vil foie,

begiver dig paa Reisen til Vort Land Island og Færoe,

og naar du did ankommer, da haver du Vore Under-

saatter og Indbyggere sammesteds, baade Geistlige og

Verdslige, efter den dig derom gifne Patent, strax til den

forordnede Tid og Sted at lade samle og Eden forst

<
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1670. corpoiiig og siden under enhvers Haand og Segell skrift-

^"^^plig paa Voris Vegne efter hosfolgende Formularer af

dennem at tage, saaledis som bemeldte Formularer paa

enhvers Person, Qvalitet og Stand qvadrerer, og efter din

Hjemkomst i Voris Cancellie at indskikke ; til hvilken Ende

Vi dig herhos, eftersom for er ror-t
,
Copier af samme

Eder til Efterretning medskikker. Desligeste, dersom Voris

kjere troe Undersaatter der sammesteds, enten Stenderne

eller nogen Privat for sig, noget hos Os allerunderdanigst

. kunde have at sollicitere og anholde om, da haver du

det altsammen ad referendum at antage, og ellers paa

ethvert Sted , hvor du Eden , efter som for er meldet,

tager, dennera i Vort Navn giver at forstaae, at Vi af sær

kongelig Omsorg ville allernaadigst lade Os vere ange-

legen, hvis Vi kunde eragte dennem til Beste efter Tiden

og Leiligheden at kunde komme. Derefter <£:c. Hafniæ

den 23. Aprilis 1670.

li. Mai. Ordre til Kammer- Collegium, ang. nogle

Udgifter ved Reisen til Island o. s. v. Khavn

11. Mai 1670. — Rentek. Exped. Prot.

Christian den Femte Æc. Eftersom Vi allernaadigst

haver anbefalet Jens Rodsteen, Vores Vice- Admiral, sig

til vore Lande Island og Færoe at begive, Eden af samt-

lige Vore Betjente, geistlige og verdslige, saavelsom de

forskrevne af Almuen der sammesteds, paa Vore Vegne

at tage, efter derom ham givne Befalings videre Indhold,

da have Vi allernaadigst bevilget, at til bemeldte Betjen-

ters og Almuens Forskikkedes Tractament, naar Ederne

aflægges, maa godtgjores indtil 1000 Rdl., som Os elskelig

Herr Henrik Bjelke, Vor Rigs-Admiral og Amtmand over

fornefnte Island, til dets Bekostning Forskud gjores og

til bemeldte Vores Vice-Admiral Jens Rodsteen skal levere,

' tilborlig Vederlag og Betaling af Vores Skatkammer, efter

derpaa tilborlige Regnskab og Qvittering udi Tolden maa

bekomme og godtgjores. Derefter &c. Givet paa Vort

Slot Kjobenhafn den 11. Maji 1670.
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Forbunds og Handels Traktat mellem Kong 1670.

Christian den Femte og Carl den Anden af, ^li^j

Stor-Britannien. 11. Juli 1670 i
. — Aftryk paa

Latin og Dansk hos Hofbogtrykker Nicol. Moller Kh. 1782.

69 Sider, 8™. — Qvart-Forr. I, Anhang S. 1 ; Schou I, 64. —
Uddrag.

— — Art. 6. Dog er herhos sluttet og aftalt, at

Kongens af Stor-Britannien Undersaatter ingenlunde maa

besoge hverken de forbudne Havne (hvorom i de forrige

Traktater meldes) ei heller de danske Colonier, uden de

tilforn have ansogt og erholder Kongens af Danmark og

Norge særdeles Bevilling derpaa: med mindre skinbarlig

Havsnod eller drivende Storm eller Soroveres Forfolgelse

noder dennem did at soge deres Tilflugt, hvor de da al-

deles ingen Kjobmandskab maae bruge. Saasom iligemaade

Kongens af Danmark og Norge Undersaatter ei heller maae

komme til de engelske Coldnier, uden de tilforn have be-

gjeret og erholdet Kongens af Stor-Britannien særdeles

Bevilling.

Art. 7. Kongens af Danmark og Norge Undersaatter

skal være tilstædt: i deres Kjeldere og Pakhuse i Engeland,

Skotland og Irland, og andre Kongens af Stor-Britannien

Havne i Europa at indfore alle saadanne Vare, som i Kon-

gens af Danmark og Norge underhavende Riger, Lande

og Herredomme nu eller i Fremtiden kan voxe og falde,

og gjort og forarbeidet vorde, saavelsom alle de Vare,

som komme fra den ganske Elbstrom. Iligemaade skal det

være Kongens af Stor-Britannien Undersaatter tilladt, udi

Danmarks og Norges Havne og Colonier, som ei ere for-

budne, at indfore og indbringe alle Slags Vare og Ma-

nufacturer, som nu eller i Fremtiden udi Kongens af

Stor-Britannien underhavende Riger og Lande opbringes

og forarbeides; men dersom andre fremmede Na-

!

) Denne Traktat gjentager i de her optagne Artikler Bestem*

/nelser fra Traktat 29. April 1621, f5. Sept. 1654, 13. Febr*

*1660 og 29. Nov. 1669; jevnf. Trakt. 22. Juni 1583.
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tioner i Fremtiden skulle tilstedes i Engeland, Skotlaud

og Irland, og andre Kongens af Stor-Britannien Havne, at

indfore alle Slags Vare, ingen undtagen, da skal det samme

ogsaa være Kongens af Danmark og Norge Undersaatter

tilladt; hvilket paa samme Vilkaar skal være Kongens

af Stor-Britannien Undersaatter tilstedt udi alle Kongens

af Danmark og Norge Havne og forbudne Colonier.

30. sept. Forordning om det islandske Compagnie.

Khavn 30. Sept. 1670 '. - Oiiginal- Aftryk i 4<°;

Siell. Reg. 28, 264 b; Rubr. i Norske Reg. 12, 254; Qvart-

Forr. I, 29 ; M. Ket. III, 161 ; Rubr. hos Schou I, 79.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersom de

Privilegier med hvilke det islandske Compagnie her i Vores

Residentsstad Kjobenhafn er benaadet, dertil deris for-

nemmeste Henseende have, at Skibsfarlen her i Voris

Riger og Lande med den deraf dependerende Næring

maatte til Voris egne Undersaatters Fremtarf og Beste

tiltage, og Vi dog fornemme, at den Eqvipage, som paa

Vort Land Island af bern te Compagnie gjoris, mestendelen

med fremmede og udlendiske Skibe skeer, da ville Vi

,alvorligen have budit og befalit, såa som Vi og hermed

byde og befale, at ingen efter denne Dag, som i ineer-

bemeldte Compagnie participerer, sig maa understaa paa

Island med andre Skibe nogen Udredning, Seiglatz, Til-

eller Fraforsel at gjore, uden med Skibe, som de sjelf

og ingen anden Udlendiske ere Eiermænd af, eller og

med Skibe, som andre Voris egne Undersaatter her i

Voris Riger Danmark og Norge fragtis og dennem til-

hore. Hvo sig herimod forseer, haver forbrut sine

Privilegier, samt til Os Skib og indehavende Lading.

Hvorefter alle og enhver, som vedkommer
j

sig haver at

rette og for Skade at tage vare. Givet paa Vort Slot

Kjobenhafn den 30. Septembr. Anno 1670

') see Frd. 30. Mai 1776.
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Bevilling for islandske Compagnies Partici-

panter, at fragte holsteinske og slesvigske Skibe.

Khavn 22. Marts 1671 ^ — Siell. Reg. 28, 419;

Fogtm. II, 49 har Rubrum af en «Bevilling for de islandske

Participantere paa udlandiske Skibe at bruge til Island«, hen-

fort til s. D., hvorved udentvivl denne menes.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at eftersom

samtlige Participanterne udi det islandske Compagnie for

Os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis det

dennem ei skulle vore muligt saa mange af Voris egne

Undersaatters Skiberum at skulle til Fragt kunde bekomme,

som de til bem ta Fart at fortsette skulle behove, afAarsag,

at Voris derom allernaadigst udgangne Befalning dennem

noget sildig paa Aaret skal vere ankyndiget, da haver Vi

efter deris herom (gjorde) allerunderd. Ansoguing og Begjering

allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger

og tillader, at de denne ene Gang og for dette Aar maa

af de holsteinske og slesvigske Skibe befragte 7 eller 8

til bem** islandske Handels Fortsettelse, dog med saadan

Skjel og Vilkaar, at de sig derimod tilborligen reverserer:

ei derefter andre end danske og norske Skibe til samme

Handel at bruge, og dennem altid her udi Voris konge-

lige Residenlsstad Kjobenhafn at lade vintere og deris

Fragt indtage. Skeede det ogsaa, at de udi dette Aar

paa 5 eller 6 Skibe nær deris fulde Tal ei skulde kunne

bekomme, ville Vi denuem imod deris fuldkommen Bevis

til Voris Commers Collegii Examen og flittig Udforskning

allernaadigst have henvist, som derover paa Voris egen

videre allernaadigst Behag skal have at dispensere, paa

det dennem efter sandferdig Beretning og Omstendig-

hedernis rette Beskaffenhed ei udi bemle
deris Handels

tilborlig Fortsettelse nogen Hinder eller Forfang skulle

ve4erfaris. Hafn. d. 22. Martii 1671.

») 31. Marts 1674.
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!671. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Overforsel

19. Mai. af Falke og islandske Heste. Khavn 19. Mai

1671. — Verificeret Copie i Stiftamts-Årchivet ilsland, A.

105; Siell. Tegn. XXXIX, 525; M. Ket. III, 162.

Christian den Femte <fcc. V. N. T. Voris allernaa-

digste Villie og Befaling er, at du betids den Anstalt

gjorer, at Falkene, som paa Vort Land Island forgangen

Aar er bleven fangen, med allerforste Skibe, som i Aar

gaaer der paa Landet, her hid til Kjobenhafn foris. —
I lige maade, eftersom Vi allernaadigst er sindet, endeel

islandske Heste at ville have udfort, da haver du i lige maade

den Anordning at stille, at hver Skib, som i Aar seiler

paa Island og enten paa Elven eller i Ostersoen losser,

een islandsk Hest med sig udforer imod tilborlig Fragt.

Derefter &c. Hafn. den 19. Maji 1671.

4. Juli Althings-Resolution ang. Tiende af Bonder-

gOds. 4. Juli 1671. — Althingsbog 1671. Nr. 18.

[Anno 1671. 4. Juli] var andsvarab af logjDingis-

monnum uppå ddms post, sem virbuglegur syslumaburinn

Bjorn Magnusson hefir hingab til ålita lagt, og hljobabi

um ti'undargjald af bænda jorbum, sem ei fast bygbar

til* fullrar leigu vegna spjalla, })å ålitu 16g"pingis soknar-

menn, ab soddan yrbi ab vera undir metrun logmætri

syslumanns og tolf af honum tilnefndra i hérabi, vili

J)eir ei auuars ti'undina gjalda, sem l^eim svara ber.

1672. Bevilling Og Pas for Paul Baasted at fiske

TTMartT. og kapre under Island. Khavn 12. Marts 1672.

— Norske Reg. 12, 551; M. Ket. III, 261. Denne Bevilling

er omtrent ligelydende med Otte Axelsens af 21. Mai 1668.

20. Marts. Bevilling for Henrik Bjelke, ang. Islands

Afgift. Khavn 20. Maris 1672. — m. Ket. ni,

165. — Ved dette Brev bevilges Henrik Bjelke Afgiften af

Island i 3 Aar, beregnet fra Sanct-Hans Dag Anno 1673 til

Sanct-Hans Dag 1676, paa samme Vilkaar og Maade som be-

stemt i Bevilling 20. Decembr. 1668, confirmeret 26. Febr. 1670.
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Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke og 1672.

Biskop Gisle Thorlaksson, ang. Mageskifte af^^MaT
to Jorder. Khavn 21. Mai 1672. — NorskeTegn.

XII, 80; M. Ket. III, 166.

Christian den Femte &c. V. S. G. T. Eftersom Herr

Skule Thorlachsen, Provst udi Hollestift paa Vort Land

Island hos Os allerunderdanigst haver ladet ansoge og be-

gjere, at han til Mageskifte maatte bekomme en afHolum

Domkirkes Jorder, kaldes Laxamyri med tilliggende Uxa-

sted, liggendis udiTingeyar Syssel, langt fra Domkirken,

imod en anden hans Jord, som Domkirken skal vere

nærmer beliggende og udi Landskyld lige med forbe-

meldte Domkirkes Jord befindis. Da, saa fremt I eragter

at forskrefue Mageskifte kan være Domkirken uden Skade, er

Voris allernaadigste Villie og Befaling, at I det paa videre

. Voris allernaadigste Ratificatipn slutter og til ende gjor.

Dermed &c. Hafniæ d. 21. Maji 1672.

Bevilling for Dade Jonssons danske Hustrue, 27. Juni.

at arve Halvdelen af hans Formue. Khavn 27.

Juni 1672. — Bekjendtgjort paa Althinget 1G78 ; Norske

Reg. 12, 585 b; M. Ket. III, 167.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom

Dade Joensen af Jorfva paa Vort Land Island for Os aller-

underdanigst haver ladet andrage, hvorledis han sig med

en danske Qvinde, ved Nafn Margrete Pedersdatter der

paa Landet udi Egteskab haver indladet, og den islandske

Lov ei skal tillade danske Qvinder efter deris Husbonds

Dod Halvparten af deris rorlig og urorlig Gods at njude.

Da, som erfaris, at hun ingen nærpaarorende Venner der

paa Landet skal have, haver Vi, efter for
no Dade Joensens

herom allerunderdanigst gjorde Ansogning og Begjæring,

allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger

og tillader, at bemeldte hans Hustru (saa fremt hun hen-

dis Husbond overlevendis vorder), maa efter hans Dod

og deris følles bortskyldig Gjelds Belalning ubehindret
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1672. njude og megtig vere Halvparten af 'forskrefne deris

*—r" rorlige og urorlige Gods og Middel. Forbjudendis &c.
27> JUDi

'

Hafniæ d. 27. Junii Anno 1672.

29. Juni. Althings - Vedtægt ang. Konge- Tienden paa

Vestmannoerne. 29. Juni 1672. — Aithingsbogen

1672. Nr. 3 (i Skule Magnussons Samling i det kongel. Bibi.

Thottske Mss. Nr. 1288. Fol.).

Anno 1672, 29. Junii var auglystur i logréttu å

Auxarår {rfngi så domur, sem Oddur Magnusson i urabobi

virbuglegs syslumanns Markusar Snæbjornssonar heflr gånga

låtib anno 1670, 19. Aprilis, å Hvitinguni å Vestmanna-

eyjum, hljobandi um skipti å féim hlut t>ar, eb kallabur

sé kongs tiund, og eru logmenn åsamt logréttumonnum

fcar nm samhljoba, ab ei séå fåtækum almuga bert

framar en hingab til vi& gengizt hefir, nema æbra yfirvald.

annars ti'lsegjandi vérbi, ebur og konglegt mandat åbur

utgefib J>ar uppå finnist.

5. Juli. Althings- Resolution ang. Bekostningerne ved

Broen paa Jokulså. .
5. Juli 1672.— Aitbingsbogen

Anno 1672, 5. Julii i logréttu å Auxarår l»ngi osk-

abi virbuglegur syslumann i Mula l>i'ugi, £orsteinn for-

leifsson, urlausnar og ålits, hvar hann" skyldi upp bera

tann kostnab sem bann hefir haft og hafa hiti& fyrir jDeim

trjåm og byggingu, sem vib vikur bni yfir Jokulså i Hh'b

i Mula l>ingi. Andsvara logmenn og logréttumenn , ab

\mm virbist rétt og sannsynilegt, ab velnefndur valdsmabur

i Mula In'ngi uppberi og mebtaki af lieirrar syslu inn-

byggjurum fullvirbi fyrir sitt omak og uppåkostnab til

nefndrar briiar, eptir Jm så allur kostnabur kann billega

metast og hans gob sannsyni er til uppå sérhvern setja,

eptir hvers efnum og naubsynjum.
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Aabent Brev ang. Told og Consumtions Godt- 1672.

gj Oreise for det islandske Compagnie. Khavn ^J!^
8. Novembr. 1672. — Rentek. Exp. Prot. 14, 129;

M. Két. III, 263.
#

Vi Christian don. Femte &c. G. V. Eftersom for-

uemmis stor Undersleb og Misbrug udi Told og Consum-

tion, at mange under Skin udaf islandiske Compagnies

Frihed underslaar det de med Rette at udgive pligtig

og skyldig er, Hoved-Parlicipanterne aldelis uvidende; al

saadan Misbrug at forekomme have Vi derom med for
ne Hoved-

Participanter ladet conferere, som, til at betee deris Nid-

kjerhed til Voris Indkomsters retmessige Befordring, sig

godvilligen haver erklerit den anordnede Consumtion udaf

det, som Consumtion betale bor, at erlegge, med aller-

underdanigst Formodiug, at det dennem udi deris Octroy

og Frihed ikke maa præjudiceris: Da, som Voris allernaad.

Villie og Intention ikke er, at dennem nogen Hinder eller

Indpas i forne deris forhvervede Octroy og Friheder i

ringeste Maade skee eller tilfoies skal, mens at Vi langt

mere dennem derved "ville handthæve og forsvare, haver

Vi allern. bevilgit og samtokt, og hermed bevilger og

samtokker, hvis de til deris Handels Udredning og Fort-

settelse her udi Staden landsverts eller fra Provinderne

indbekommer, saa og af hvis Rug og Malt de lader male

udi Meel, og det som bliver malit til 01 og Brendevin,

samt og den Consumtion af hver Tonde Ol og hver Anker

Brendevin især, som deraf belindis til Island igjen at

.
udforis, at den udlagde Consumtions Belob efter Consum-

tions-Forvalterens Seddel og Bevis, dennem hvergaug,

ligesom Skibene afseigler, udaf Voris Tolder her forKjo-

benhafn udi rede Penge igjen skal betalis, og at Tolderen

altid skal holde saa mange af Toldpengene, hvormed han

dis Belob til alle Tider aflegge kan, og hvis derudi nogit

skulle mangle, maa det enhver af dennem til dét Jengste

udi deris Hafnis Beseiglings Afgift godtgjoris. Alleslags

andre Vare, som de ellers til for
uo Handels Fortsettelse

22*
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1672. fra fremmede Steder indforskrivendis og fremdelis til Is-

~7T^~' land udskibendis vorder , de samme forbliver efter for
ne

JNovbr.

deris Octroys Indhold fri for Told og Cousumtion i alle

Maader, ligesom med andre oplagde Vare anordnit er, til

hvilken Ende for
M

Voris Tolder enhver Hoved-Parti ci-

pante udi de oplagde Varis Toldbog skal give sin visse

Conto udi Debet og Credit, derudi . alle saadanne Vare

for deris mere Rigtighed Skyld at op og afskrive, og

haver Voris Skatkammer-Collegium paa tilborlige Steder

saadan Anstalt at gjore, at denne Voris allernaadigste

Anordning tilborligen bliver efterkommet og i deris for-

hvervede Octroy og Frihed ingen Hinder eller Indpas

tilstedis, mens at dennem til deris Handels Forfremmelse

øl mulig Hjelp og Befordring bevisis. Dermed <fcc. Ehafo

d. 8. Novembr. 1672.

Decbr Forordning om Medicis og Apothekere. Khavn

4. Decembr. 1672. — Publiceret paa Althinget samt

indfort i Althingsbogen 1773; Siell.Reg. 28, 755 b—763; trykt

paa Dansk, Latin og Tydsk tillige med Apotheker-Taxten Kb.

1672. 4; Qvart-Forr. 1683-99, Anhang, S. 787 (767).

. Schou I, 110. .
%

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi aller-

naadigst haver for godt eragtet en vis Forordning at lade

udgaa, hvorefter Medici udi hvis Medicinæ Praxin angaar,

og samtlige Apothekerne, saa vidt dennem vedkomme kan,

her i Voris Riger og Lande, sig, indtil Vi anderledis

derom tilsigendis vorder, skulle have at rette og forholde.

1) De som begjerer at practiccre udi nogen By eller

Sted, i begge Vore Riger og Lande, eller sig for Medi-

cinæ Doctoribus udgive, skulle ei antagis eller tilstedis at

practicere eller for Medicinæ Doctoribus eller Licentiatis

passere, for end de haver sig hos Facultatem Medicam i

Voris Residentsstad Kjobenhafn angivet, og fremvist deris

rigtige Testimonia Promotionis Legitimæ, dog hermed ikke

at forstaaes de Medici som Vi selv til Voris egen Tjeniste

og Opvartning allernaadigst antager. — 2) Voris egne
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Indfodde og Undersaatter skulle herefter, saa fremt de 1672.

| ville i disse Riger og Lande for Medicinæ Doctoribus an- 4. Decbr.

I sees, og tilstedis at practicere eller i andre Maader for-
^r^^^-

I fremmis, tage Gradura Doctoratus in Medicina i Vort

L Universitetet i Kjobenhafn, og paa det ingen enten Frem-

med eller Indfod sig skulle undskylde med for store Om-

il
kostninger, da skal det være enhver Candidato tilladt,,

Gradum Doctoratus in Medicina at tage in Collegio Aca-

demico, om han det begjerer, for Omkostning at spare,

heller end i Vor Frue Kirke efter Fundatsen, og skal

Facultas Medica saa moderere Sumptus Promotionis, at de

ikke overgaar halvtredjesindstyve Rigsdaler, Deposito Acadc-

mico der iberegnet, dog Fundatsen helles i andre Maader

uforkrenket. — 3) De som i saa Maader ere legitimé

I Promoti Medici skulle alene have Magt overalt i Vore

Riger og Lande, hvor deris Hjelp behovis og begjeris, at

^
practicere, consultere og alt andet forrette, som denne

deris Profession gemes er. — 4) Ingen uden Promoti

Medici, som for er meldet, maa tilstedis Medicamenta

indvortis at exhibere eller forskrive ; alle Andre, være sig

Apothekere, Bardskere, Chymister, Oculister, Brucksnidere,

Qvaksalvere, Empirici i hvad Nafn de have kunde, Mænd

eller Qvinder, skulle sig der fra entholde, uden hvis Vund-

drik for Fald, Stikken, Huggen, af Bardskerne indgivis,

og skal da, saa vel som i andre udvortis farlige Skader,

Medicus, om han tilstede er, consuleris, saa fremt Bard-

^ skeren ikke selv for hvis Inconvenientier der efter kommer

vil svare. — 5) Medici skulle være tilforpligtede, hvert Aar

\ }
tvende Gange, om Behof gjoris, eller i det mindste ende-

lig een Gang strax efter Michaelis at visitere Åpothekerne,

saaledis at Facultas Medica i Kjobenhafn af deris Societet

forordner tvende, som i Byens Physici og Practici Or-

dinarii Nærværelse ethvert Apothek visiterer, og det som

udogtig er afskaffe, og tilholde Åpothekerne, at de sig

med tilhorige dogtige Vare forsjuner, holder rigtig Vegt

|

og Maal, og retter sig efter den Taxt som nu er, eller

herefter bliver sat, og efter som endeel Vare stige og
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1672. falde, skulle de med Apothekerne forandre saadanne Varis

4. Decbr. Priis efter som de stige og falde. Ellers skulle de flitte-

"~~*^^"""~"ligen holde over Voris om Apothekerne allernaadigst

udgangne Forordning. Og ville Vi, at Apothekerne med

, deris Svenne og Tjenere skulle være Medicis Approbatis,

i det de paa deris Embede forrette, lydige, og dennem

ingen Gjenstridighed deri bevise; i de andre Stæder skulje

forberorte Indseende skee af ethvert Steds Medicis Ap-
I øf

probatis, eller, om ingener, af de Næstværende, een eller

flere, efter som Behof gjoris. — 6) De skulle have flittig og

tilborlig Omsorg, at Staden med gode og forfarne Jorde-

modere bliver forseet, hvilke af dennem skal overhoris

og undervises, forend de maa lade sig bruge; i de andre

Stæder skal sligt skee af Medicis Approbatis Loci eller de

Næstværende.— 7) Udi grasserende Pestilentze og smitsomme

Sjugdomme skulle Medici paa Apothekerne en vis Curam

og Remedia specificere og anordne med en tilborlig Taxt,

saa enhver dermed kan være tjent, og skulle Facultas

Medica i Kjobenhafu i slig Tilfald saadan Cur og Ord-

ning i Trokken lade forfærdige, paa det alle og enhver

sig dermed kunde betjene. — 8) Alle Recepter, som de

udgive, skulle skrivis med Dag og Dato, og for hvem,

og naar noget Chymicum eller stærk Medicataent for-

skrivis, skulle de det ikke med Notis Chymicis, mens med

fulde Ord udtrokkeligeu skrive, paa det al Vildfarelse hos

Apothekerne og Skade hos Patienterne kan forekommis. —
9) Medici over alt i Vore Riger og Lande skulle aarligen,

eller og ved al forefalden Leilighed med Decano Facul-

tatis i Kjobenhafu communicere, hvis rart og besynderligt

in Re Medica eller Nalurali forefalder, hvilket Decanus

skal optegne in Actis Facultatis, Posteriteten til Efterret-

ning. — 10) Hvad Medicorum Umage og Opvartning hos

Patienterne augaar, da bor enhver derfor i det mindste

at nyde efter hoiloflig Ihukommelse Voris elskelige kjære

Herr Farfaders Christiani Qvarti Forordning Dat. 20. De-

' cember 1619, nemlig af hver Patient for forste Gang

fornoies en balf Rigsdaler, siden for hver Gang de visiterer



Forordning om Medicis og Apothekere. 343

' alene Patienten, uden nogen Recepts Forfatlelse, een Rigsort ; 1672.

naar de baade besoge og skrive Recept, half anden Rigs- 4. Decbr.

ort; naar de ikke besoger, roens' alene skriver en Recept,

en half Rigsort. Naar de Patienterne paa Landet be-y

soge, skal for hver Miil den rette Vei fornoies tre Rigsort,

og Vogn derforuden forskaffis, og for hver Dag, de sig

hos Patienten forholde, to Rigsdaler. Med de Fattige, som

ikke formaar at betale, skulle de efter som deris Bestil-

ling og Eed udkræver sig forholde, og ingen fattig

Nodlidende deris Hjelp veigre eller forsage. — 11) Ingen

maa nogensteds i begge Voris Riger, Fyrstendomme og

Lande holde nogen Apothek, uden de haver derpaa Voris

allernaadigste Bestallings-Bref og aflagt til Os deris Eed;

og de som sig herefter agter at nedsætte og holde Apo-

thek i nogen By eller Sted i Vore Riger og Lande, skulle,

forend de Voris allernaadigste Bestallings-Bref der paa

bekommer, examineris af Facultatis Medicæ Doctoribus

og Apothekerne i Voris Residentsstad Kjobenhafn, og om

de der til findis dygtige, . skulle de der paa tage et Atte-

statum, som dennem uden Betaling skal meddelis. —
12) Apothekerne skulle alene blive ved deris Bestilling,

og hverken self eller ved deris Svenne befatte sig med

Praxi Medica, eller Sjuge at visitere; dog at ingen herved

forbydes et in Medicina approberet og ei farligt Medi-

camentum at meddele en Patient, naar det begjeres i de

Kjobstæder, saa og paa Laudet, hvor ingen Medicus er

eller saa snart bekommis kan, og al den Stund de ingen

anden borgerlig Næring bruger, uden det Apotheket ved-

kommer, skulle Apothekerne være fri og forskaanet for

alle borgerlige og Bycs Bestillinger, samt Indqvartering;

'og naar nogen Apotheker Ved Doden afgaar, skal hans

efterladte Enke og Born blive ved Apotheket og nyde

samme Friheder og Benaadinger, som tilforne; dog

skal den samme, som Apotheket igjen skal forestaae,

enten det er een af hans efterladte Born , eller om

Enken eller Bornene vilde tage sig en Provisorem,

exarpineris af Facultate Medica og Apothekerne, om hau
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1672. bliver dygtig dertil erkjendt, og gjore sin Eed. —
4. Decbr. 13) Dersom nogen Apotheker i levendis Lif vilde tage

nogen Provisorem, skal han i lige Maade af Facultate

Medica og af Apothekerne tillige examiaeris og derhos

gjore sin Eed , saa og helles for Apothekeren samme-

steds, at han ville tjene haunem troligen og flittig i hans

Apothek. — 14) Enhver Apotheker skal altid have dogtige

og forfarne Svenne, een eller flere, efter Fornodenhed,

og skulle de, forend de annammis i Apotheket, fremvise

deris rigtige Testiraonia til Decanum Facultatis Medicæ

eller Stads-Physicum
,

og love dennem med Haand og

Mund, at de deris Recepter, som af Medicis Approbatis præ-

scriberis, flitteligen og troligen vilde præparere; Lære-

drengene skulle Apothekerne tage af Voris egne eller andre

V Fremmede, som forstaar Latin, og al den Stund deereikke

dogtige, maa (Jennem ingen Recepter eller Medicamenter,

som Magt paaligger , alene betroes at præparere. —
15) Apothekerne skulle altid have fal i deris Apothek

gode, ferske, uforfalskede og ei forliggenc Simplicia og

Materialia, item Præparata og Composita af alleslags, som

i et velbestilt Apothek bor at være og særdelis i Dispen-

satorio Hafniensi er specificeret, ingen gamle, forliggene,

udogtige eller forfalskede Vare have hos sig, bruge eller

sælge, og som disse Lande med adskillige gode Væxter,

Urter, Blomster og Rodder ere af Naturen begavede,

skulle de hvert Aar efter Aarsens visse Tider sig flitteligen

erkynde om ethvert Steds Plant og Væxt
, og derover

holde en Bog til Underretning; og skulle Apotheker-

Drengene folge Professorem Botanicum, naar han med

sine Discipler gaar herbatum, dersom Tiden og Leilig-

heden det ellers vil tilstede. Og skulle Apothekerne holde

deris Discipler der til, at det som i rette Tide samlet er,

kunde paa tilborlige Steder torris og hverslags for sig

self oplegge og forvare, at intet mulnis eller fordervis ; de

skulle og paa de Steder, som det skee kan og fornoden er,

have deris egen Urtehauge, og derudi Plantas Indigenas

og Exoticas, saa mange her voxe kan, det meste mueligt
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er, og saaledis disponere deris Huse, at alting kunde komme 1672.

paa sin tilborlige Sted. — 16) De skulle og ingen Præ- 4. Decbr.

parata fra andre Steder forskrive og indfore, saa som "~
""*T~

af Gemmis, Lapidibus pretiosis, Perler, Coraller og des-

lige mere, mens dennem upræparerit indkjobe, vel

examinere og self præparere, ei heller nogen Spiritus

Minerales eller laborerede eller præparerede Medicamenta

Chymica eller Coraposita, af hvad Slags det være kan,

som ikke oprigtig er og Apothekeren kunde have nogen

Tvivl paa. Electuaria, fornemmeligen Theriaca, Mithrida-

tium, Opiata og helles andre store og fornemme Compo-

sita, skulle de ei præparere, uden at de Simplicia i de

tilforordnede Medicorum Nærværelse ere rigtige dispen-

serede, examinerede og miscerede, og skulle de Vasa, som

samme Composita bliver forvaret udi, af dertil forordnede

Medico signeris, og ved Dag og Datum paaskrivis, naar

de ere dispenserede, og naar bemeldte Composita enten

ere afgangen eller bliver for gammel, skulle paa ny for-

ferdiges, signeris og paaskrivis som forskrevet staar. —
17) Apothekerne eller deris Svenne og Tjenere skulle ikke

annamme eller præparere, langt mindre selge, nogen

utilborlige og farlige Recepter til mistenkte Personer, paa

det derved ingen Skade skal foraarsages, mens hvis Re-

cepter af Medicis Approbatis præscriberis, skal Apothekerne

udi en der til forordnet Rog lade indskrive, og naar Re-

cepterne ere betalt, skal Patienten samme hans Recepter

in Originali, tillige med Regenskabet, igjen tilstillis. —
18) Alle Apotheker i Vore Riger og Lande skulle rette

sig efter det Dispensatorium, som af Facultatis Medicæ

Doctoribus efter Voris allernaadigste Refaling er udi Trok-

ken forferdiget, dog efter som Pharmacevtica og Chymica

formedelst daglig Erfarenhed og disse Tiders Curiositet

tøerkeligen tiltager, skal samme Dispensatorium efter Lei-

ligheden af Facultatis Medicæ Doctoribus forandris, augeris

og rettis. Apothekerne skulle og rette sig efter den Taxt,

som nu gjort er, med hvis som bliver strax contant

betalt, eller inden et Aars Tid, dog efter som samme "
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1672. Materialiers Priis dagligen stiger eller falder, skulle Apo-

4. Decbr. thekerne, paa det de uden Fortenkelse kunde blive,: de-^^^^
tilforordnede Medicis tilkjendegive de Vare, som op og

ned stiger, ellers skal Stads -Physicus i Kjobenhafu, og

Medici ordinarii i de andre Stæder, flitteligen sig erkyn-

dige om de stigende og faldende Varers Cours til Amster-

dam og Frankfurt, paa det Taxten derpaa efter Forandringen

kan rettis, den gemene Mand til Notte; herimod skal

Apothekerne i alle andre Kjobstæder (Kjobenhafn og Chri-

stianshafn, saa vidt Viin angaar, undtagne) være tilladt

at holde og sælge alle slags Viin, Urter og Specerie,

ligesom Viinhandlerne og Urtekremmerne det haver at

selge, paa det at de des bedre kunde holde Apotheket

ved lige og blive ved Taxten, og ikke lide for megen Skade

af det som aarligen fordervis og bortkastis, fornemmeligen

paa dé Steder, som liden Afgang er paa Medicin, dog

at Voris Told og Accise-Rettighed deraf tilborligen efter

Toldrullen erleggis. — 19) Apothekerne skulle ingen

,
Ophold gjore med Medicamenters Præparation, mens det

- snareste muligt er Patienterne befordre, holde Apotheket

aabet Sognet og Helligt, Nat og Dag, helst naar de

fornemmer nogen hastig smitsom eller haard Sjugdom

trenger, eller Qvinder at være i Barns Nod, og skulle de

self, eller en af deris dygtigste Svenne i det mindste, være

altid tilstede, baade udi Pest og andre farlige smitsomme

Sjugdommers Tider, hvilke Gud naadeligen afvende. —
Og efter som de fleste Patienter ikke betaler Medicamen-

terne med rede Penge, mens dennem i varende Sjugdom

paa Borgen optager, hvortil Apothekerne skal være for-

pligtet, at lade forskrefne Medicamenter folge, om end-

skjont Pengene ikke altid derfor medfolger, da dersom

Patienten doer af een heller anden Sjugdom, eller udi

levendis Lif sit Gods opbjuder, eller Arf og Gjeld fragaaer,

for end Betalingen skeer, skulle Apothekerne efter rigtig

.Regenskab være berettiget, og have deris Betaling udi

rede Penge; mens dersom Penge ikke er at bekomme, da

af de beste Vare, Gods eller Losore, som i Boen eller



I

Forordning om Medicis og Atothekere. 347

Sterboen findis, forud og næst efter Bornepenge for alle 1672.

andre Creditorer at skee Udlæg; dog at bemeldte Regen- 4. Decbr.

skaber ikke ere ældre eller anderledis qvalificerede end
"^^^^

Recessen formelder. — 20) Distiljerede Vand skal udi

Glas eller Instrumenter, som dertil tjenlig er, distilleris,

mens Decocta, hvor Edike eller Acida tilkommer, skulle

de ikke i Kaaber eller Messing, mens i glasserede Leerkar

berede, eller andre Kar, som dertil bekvemme ere.
v —

21) Naar Apothekerne tracterer eller håndterer Purgautia,

Vomitoria, item Forgift og skarpe Materier, saasom

Mercurium sublimatum
,

Præcipitatum
,

Hydrargyruna,

Arsenicum, Antimonium, Vitriolum og deslige: skulle de

dertil bruge sær og synderlig Kar, Morterer, Spateler

og Sigter, saaledis at ikke det ene kommer ibland det

andet. — 22) Ingen Apotheker skal udi Apotheket offent-

lig falholde Forgift, mens sligt have i deris egne Gjemme

og inden egne Laase og dermed sig i alle Maader forholde

efter Recessen ; de skulle ei heller udgive nogen Purgans

eller Vomitorium til mistenkte Personer, hvorved Foster

fordrivis eller nogen fordærvelig Skade paaforis kunde,

og skal det under hoieste Straf være alle Materialister

og Urtekremmere, Fremmede eller Indvaanere forment:

Arsenicum (og) Mercurium sublimatum fal at holde eller

selge, uden til Apothekerne alene. — 23) Oftbemeldte

Apothekere skulle ei efter egen Tykke udi Medicorum Re-

cepter substituere qvid pro qvo, mens om Mangel kunde

være paa noget Simplici eller Composito af det i Recepten

findis, eller og noget forekommer, som enten er ulæseligt

eller tvivlagtig, da skulle de det Medico præscribenti til

kjende give, at han self noget andet substituere, og sine

Recepter forklare kunde. — 24) Og efter som adskillige

Sjugdomme forekommer, som Patienterne ei gjerne vilde

have aabenbarede, og dog af Recepterne vel kan kjendis

og agtis', da skulle Apothekerne samt deris Svenne og

Tjenere saadant holde forborgen, og ei det udsige eller

aabenbare, med mindre nogen merkelig Fare var at be-

frygte, om det blev fortiet. — 25) Saa lenge de Apotheker,
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1672. som nu ere i Voris Residentsstad Kjobenhafn ustraffeligen

Decbr. ere providerede med gode Vare og Materialier, saa at

Indvaanerne noksom dermed kunde være betjent og for-

sjunet, og ingen med Billighed der' over kunde have at

lilage, skal det, indtil paa videre allernaadigste Anordning,

forblive ved det Tal, som nu her i Staden er, og ei flere

Apotheke her sammesteds tilstedis, de nuværende til Afbrek

og Betrok, mens* skulle noget Apothek enten her i Kjo-

benhafu eller andensteds i Vore Riger og Lande komme

i nogen mærkelig Brost og Afgang ved Forsommelse og

ond Forsjun, da skal Apothekeren have forbrudt sin Bestal-

ling og hans Apothek casseris, og et andet i dets Sted

igjen oprettis. — 26) Ethvert Apothek skal aarligen en-

gang strax efter Michaelis visiteris, i Kjobenhafn af tvende

Facultatis Medicæ Doctoribus udi Stads-Physici og Prac-

tici Ordinarii Nærværelse, i de andre Byer og Stæder af

Medicis Approbatis i Stæderne, een eller flere, eller, hvor

ingen er, af de Næslværende ;
og skal Apothekerne for

Visitatoribus lade frembære, see og examinere alle de

Species, Vare og Medicamenter, som i Apotheket ere, ingen

der af paa Lofte, i Kjeldere eller Huse fordolge, mens

oprigteligen paa deris gode Tro og Samvittighed alt, hvis

paaæskis og omsporgis, forklare. Dersom noget af Visi-

tatoribus agtis og befindis udogtig, forliggen, gammelt og

forgjemt, skulle de det foruden al Gjenstridighed afskaffe,

og aldelis cassere og bortkaste; hvis ellers befindis Brost

eller Mangel paa nogen Medicamenter og andet, som

Jetteligen fordervis kan, skulle de det saa snart mueligt

er rette og erstatte. Det skal og uden den aarlige Visita-

tion staa enhver Medico Approbato frit for, naar han

nogen Tvivl haver, at eftersee det samme han agter at

præscribere, eller allerede præscriberit haver, og dette,

som i saadanne Maader eftersporgis, skal hannem ufor-

meent fremvisis og forklaris, enten af Apothekerne self

eller deris Sveune. — 27) Og paa det at Apothekerne kan

dis bedre holdis ved lige, skal herefter ingen Medicus

Practicus maa tillige holde offentlig Apothek, mens enhver
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blive ved sin Profession, dog skal det staa enhver Appro- 1672.

bato Medico frit for, self at præparere og for sine egne 4. Decbr.

Patienter at bruge hvis sær og besynderlig Medicamenter,

som han sig self vil have forbeholden, og ikke paa Apo-

thekerne bekoramis kan , mens Materialia skulle de kjobe

hos Apothekerne, og ei andensteds fra forskrive, om de

ellers der er at bekomme. — 28) Ingen Chirurgus maa,

under tilboiiig Straf, forordne eller self præparere nogen

Medicamenter for deris Patienter indvortes at bruge, uden

alene Vunddrik og Decocta, som af dennem brugis imod

franske Pocher, Gurgel-Vand og hvad egentlig til Chi-

rurgie henhorer, langt mindre foorrdne eller self præparere

for deris Patienter Purgantia, Vomitoria, Sudorifera, Pe-

ctoralia, Opiata, Cordialia &c. Og skulle de kjobe deris

Medicamenta og Species eller Materialier, som de bruger

til deris Chirurgie og fra andre Steder skal havis, af

Apothekerne sammesteds, og dennem ingen andensteds fra

forskrive; hvorimod benefnte Apothekere skulle forpligtet

være Bardtskerene gode Vare for en billig Pris og enten

i liden eller stor Qvantitet, ligesom det begjeris, at for-

skaffe. — 29) Ingen Laborant eller Distillator maa holde

hemmelig eller aabenbare nogen Apothek, eller præparere

nogen Medicamenter, som paa et velbeskikket Apothek bor

at præpareris, enten at forsende eller selge til andre; ei

heller maa Materialister, Urtekremmere eller Sukkerbagere

og deslige holde fal og selge til andre Theriacum, Mithri-

datium, Confectiones officinales, Balsama, Ungventa, Em-

plastra, Species <fcc, Pulveres composi tos, Oleiteter, item

Slag-Vand, Caneel-Vand, Moder-Vand, elixir vitæ Matlhioli,

Kinder-Balsom, og andre saadanne distillerede Vand, item

Brystkager, Violen- og Rosen-Sirup, og andre Siruper, og

deslige Medicamenter og Materialier, som egentlig til Apo-

theket henhorer. — 30) Ingen Empiricus, Brucksnider,

Oculist, Qvaksalver, eller deslige Omlobere, Mand eller

Qvinde, maa holde hemmelig eller offentlig fal nogle af

de Vare, enten det er Simplicia eller Composita, Oleiteter,

Theriacli eller hvad Nafn det have kan, som henhorer til
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1672. Apotheket; mens dersom nogen Ondis med slige Vare,

4. Decbr. Materialier og Medicamenter, som forbudet er, skulle
-"*~Nr"*^

samme Vare være forbrudt, og der for uden give et Hun-

drede Rigsdalers Straf, hvor udaf den tredie Part til

Os skal være forfalden, den anden Trediepart til Borge-

mestere og Raad paa det Sted som saadant befindis, og

den tredie Trediepart til Apothekeren der sammesteds, paa

det at den farlige og skadelige Misbrug, at selge Medica-

menter, kan afskaffis.

Thi byde og befale Vi Voris Amtmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre, som paa Vore

Vegne haver at gjore og lade, tilborlig Indseende at have,

at alle og enhver tilholdis sig herefter allerunderdanigst

at rette og forholde, saa at ingen Forhindring her imod

skeer, som forskrevet staar, under Straf som ved bor.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerunderda-

nigst haver at rette, ladendis det ingenlunde. Givet paa

Vort Slot Kjobenhafn, den 4. Decembr. Anno 1672.

1673. Leidebrev for Roluf Petersen, som Chef for

^^jT^det kongelige Krigsskib Delmenhorst, sendt til

Island for at convoiere Handelsskibene. Khavn

23. Mai 1673. - Siell. Reg. 29, 126. Brevet er udfær-

diget paa Latin.

juli. Althings - Vedtægt ang. Fortolkning af Store-

dommen. Juli 1673. — Althingsbog 1673, Nr. 16.

Item upp las vir&ulegur Jon Vigfiisson eldri (af Arnes

Syssel) J)ann héra&sdém, sem hann hefir gånga låtib å

J>essu åri 6. Junii
,

vi&vikjandi Sigur&i Einarssyni
, og

hafa héra&smenn })ann post J^ess doms hingab lagt, sem

å vikur hvab' lengi vara eigi su fjorMngsutlegft , sem

storidomur (kallafcur) um getur ab fjorba frillulifis hroti.

Er svar og meining log^i'ngismanna um utlegbartima

lengdina: henni mundi ei bera, svo vissi, lengri afc vera
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en t>rjii år, en um lausn å henni hefir gengizt afc

betolu&ust 3 merkur.

Reskript til Kammer-Collegium, at tilskjode 1674.

Henrik Bjelke noget Jordegods i Island. Khavn^JTFebT
7. Februar 1674. - Siell. Tegn. XL, 658.

i

Christian den Femte «fcc. V. S. G. T. Eftersom Voris

Gebeimeraad og Rigsadmiral Os elskelig Uerr Henrik Bjelke

for Os allerunderdanigst b&ver ladet andrage, hvorledes han

hos sig af de fattige Presters Middeler paa Vort Land Island

paa Rente haver eet Tusinde syv Hundrede og elleve Rigs- ,

daler, som han af det forrige Islands Compagnie ved dets

Ophævelse til sig haver annammet, da paa det at samme

fattige Prester kunde for forskrevne Summa nyde nogen

visse Indkomst der udi Landet, er han allerunderdanigst

begjerendis, at Vi hannem udi hans hos Os havende Fordring

for hvis Bekostning han haver gjort, der han Voris Flaade v

udi seneste Feidetid commanderede, saa meget af Voris

Klostergods der paa Island, som sig til forbemte 1711 Rigs-

daler kan bedrage, allernaadigst ville forunde, hvilket

Gods han igjen til Skalholts Bispestol , istedenfor samme

Summa Penge, de fattige Prester til des bedre Tjeneste,

vil transportere; da er, efter slig Beskaffenhed, Voris

allernaadigste Villie og Befaling, at I derpaa for hannem

Voris allernaadigste Skjode tilborligen lader opsette og

forferdige, og Os til videre Underskrivelse forestille,

tagendis derhos i Agt: altsammen 1711 Rigsdaler paa hans

Afregning rigtig afskrevit vorder. Dermed &c. Hafn.

den 7. Februarii Anno 1674.

Patent angaaende Bededage. Khavn 1 1 . Marts 11. Marts.

1674 1
. Hvorved befales at trende almindelige Bededage

skulle holdes paa Island og Færoe den 12., 13. og 14. Augusti

forstkommende i nærværende Aar. — Norske Tegn. XII, 109 b;

Original - Aftryk paa 2 Blade i 4t0
; M. Ket. III, 167;Rubr.

l
) Patent 28. April 1676.
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1674. bos Schou I, 123. — Dette Patent er sendt til Henrik Bjelke

^^*^med Reskr. s. D. , hvis Original findes i Stiftamts- Arch. i

11. Marts.
is |anc| ^ A> 105> samt j Norske Tegn. XII, 110; Uddrag hos

M. Ket. III, 263. — Ligeledes er det sendt til Biskopperne

ved Reskript af s. D., Norske Tegn. XII, 107; M. Ket. III, 168.

31. Marts. Bevilling for det islandske Compagnie at

fragte fremmede Skibe til den islandske Handel.

Khavn 31. Marts 1674 1
. — Siell. Reg. 29,287;Rubr.

hos Fogtm. II, 117. — Denne Bevilling er næsten ligeiydeude

med den af 22. Marts 1671.

3. April. Aabent Brev, hvorved Jordegods henlægges

til fattige Praestekalde i Island. Khavn 3. April

1674. — Publiceret paa Althinget 1675 og indfort i Althings-

bogen (1675 Nr. 1); ligeledes bekjendtgjort i Synodal forsam-

lingen for Skalholt Stift 1675; Geheime-Arch. Gjenpart af

Skjodebo^en Q, Nr. 17, 455—56; M. Ket. III, 171; F. Joh.

Hist. Eccl. Is). III> 471; jevnf. Johnsens Jaroatal, Kh. 1847.

8. S. 443.

Vi Christian den Femte «fcc. G. A. V. at eftersom Os

elskelig Herr Henrik Bjelke til Ellinggaard, Ridder,

Vores Geheimeraad, Rigsadmiral, Præsident udi Admirali-

tets-Collegio, Assessor in Collegio Status og Hoieste-Ret,

og Amtmand over Vort Land Island, allerunderdanigst

haver andraget, at som Geistligheden paa Vort Land Is-

land af Vores , sal. Herr Fader, hoilovlig Ihukommelse,

allernaadigst haver været bevilget og tilladt, at sælge af

Kirkernis der paa Landet deris ubrugelig Inventarium,

som sig 1711 Rigsdaler belober, som forrige islandske

Compagnie til sig havde annammet og siden ved Com-

pagniets Ophævelse til bemte Herr Henrik Bjelke leverit,

og som bemu Herr Henrik Bjelke allerunderdanigst af hans

hos Os havende Fordring nu haver afstanden, 1721 Rd.

2 Mk. , da haver Vi allernaadigst (til des Restitution og

de fattige Presters Underholdning udi Skalholts Stigt,

') Pat. 6. Mai 1676.
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som ikke haver saa mogen Indkomst, hvor af de Lifs 1674.

Ophold kan have) udlagt, saasom Vi og nu hermed alier- 3. April,

naadigst udlægger fra Os og Vores kongelige Arf-Succos-

sorer udi Regjeringen og til Skalholts Bispestol paa Vort

Land Island efterskrevne Jordegods, liggejidis paa form#

Vort Land Island under Skrede Kloster: •

1) Fagredalur: Leyequiller to, Landskyld ti Ore,

Dyrheden ti Hunder. — Udi Jochulsdal: 2) Huamaae:

Leyequiller to, Landskyld et Hunder, Dyrheden tiufge

Hunder. — 3) Erichsstadder: Leyequiller en, Land-

skyld et Hunder, Dyrheden tiufge Hunder. — 4) Skegge-
.

stadder: Leyequiller halftredie, Landskyld et Hunder,

Dyrheden tiufgfc Hunder. — Udi Foscheruds Fjord 1
:

5) Kulmulle: Leyequiller en, Landskyld et Hunder,

Dyrheden tiufge Hunder. — Udi Mioefjord: 6) Kross:

Leyequiller fire, Landskyld et Hunder, Dyrheden tiufge

Hunder. — Udi Lodmunderfjord : 7) Seliamyrre: Leye-

quiller tre, Landskyld ti Ore, Dyrheden ti Hunder. —
8) Austdaller: Leyequiller fire, Landskyld et Hunder, Dyr-

heden tiufge Hunder. — 9) Brimnes: Leyequiller fire,

Landskyld et Hunder, Dyrheden tiufge Hunder. — 10)

Kallskoller: Leyequiller tre, Landskyld et Hunder, Dyr-

heden tiufge Hunder. — Udi Reidarfjord: U) Krossanes:

Leyequiller tre, Landskyld fyresindstiufge Alen, Dyr-

heden tretten Hunder forgctiufge Alen. — Udi Breidalt

12) Anastadder: Leyequiller halftredie, Landskyld ti Ore i

Dyrheden ti Hunder 3
,

Summa: Leyequiller 32 å 3 Rd 96 Rd. - Mk.

Jordens Dyrhed : 203 Hunder

og 40 Alen, å Hunder 8 Rd. 1625 — 2 —
Er tiisammens 1721 Rd. 2 Mk.

d. e. Fåskrufcsfjord.
a
) De ovenanforte Jorder, som siden ere kaldte Stiftsjorder,

ere af Biskopperne fordeelte saaledes: 1) Fagridalr til

Refsta&ir (siden 1796 combineret med Hof i Vopnafjord);

2) Hvannå til Hofteig; 3) EiHkstafcir til Skeggjasta&ir

;

/. B. 23
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1674.

3. April.

5. Mai.

Hvilke fornefnte Leyequjller, Landskyld og Jorder,

med al dessen Landgilde, Herlighed, Rente og rette Til-

liggelse, visse og uvisse Indkomst udi Jord, Ager og Eng,

Skov, Mark, Krat, Hede ,gRjere og Moser, Intet under-

tagendis i nogen Maader, som der nu tilligger og af

Alders Tid der tilligget haver og bor der til at ligge med

rette, skal herefter forblive under Skalholts Bispestol, og

Indkomst deraf til fattige Preslers Underholdnings Brug

udi samme Sligt, som Bispen der sammesteds aarligen rigtig

skal uddele, og de sig det saa nottig gjore som de selv

best vil , veed og kan , til evindelig Arv og Eiendom,

dog Os og Vores kongelige Arf-Successorer udi Regjerin-

gen Souveraiuitet
,

kongelige Regalier og Hoiheder af

for
nc Gods, ligesom af andet deslige, uforkrenket og Os

aldelis forbeholden. Forbjudendis alle og Enhver her-

imod, efter som forskrevet staaer, at hindre eller udi

nogen Maade Forfang at gjore, under Vor Hyldest og

Naade. Givet paa Vores Kongelige Residentz udi Kjobeu-

hafn den 3. April Anno 1674.

Åabent Brev ang. Forbud mod Handel med

Fremmede. Khavn 5. Mai 1674. - Original i stift-

amts-Archivet i Island , A. 105, paategnet at være bekjendt-

gjort paa Althinget 29. Juni 1675 (indfort i Althingsbogen

1675, Nr. 6). Anden Gang bekjendtgjort paa Althinget 1746

(Althingsb. Nr. 15). Norske Reg. 13, 43; M. Ket. III, 176;

Rubr. hos Fogtm. II, 117.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersom

Vi kommer udi Erfaring, hvorledis Engelske, Hollændere

og andre Fremmede, som bruger deris Fiskerie under

Island, sig skal understaae: Folk der sammesteds i Land

at sætte, og Handel med Voris Undersaalter drive, som

5) Kolmuli tilSrø; 6) Kross til Dvergastein
; 7) Seljamyri

til Klyppsta&r
; 8) Austdalr til Dvergastein

; 9) Brimnes

til Eyoar; 10) Karlskali til Dvergastein; 11) Krossanes

til pingmuli
; 12) Ånastabir til Rjarnanes. — Skeggjastafcir

(Nr. 4) anfores nu som Privateiendom (Johnsen, Jarbatal

S. 356), men Aarsagen dertil er ubekjendt.
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strider saavel imod Voris Forfædre, sal. og hoilovlig Ihu- 1674.

kommeise, Konger udi Danmark, som Voris cigne til 5. Mai.

Voris sær Undersaatter derpaa allernaadigst udgifne Privi-

legier, og andre Forordninger. Thi bjude og befale Vi

strengeligen og alvorligen Vore Amtmend, Laugmend,

Sysselm end og alle andre, som nu ere eller her efter

kommendis vorder, og paa Vore Vegne der paa Landet

haver at sige og gjore, at de alle dennem, som med

saadanne forbudne Vare befindes at handle, strax, med

hvis Vare dc paa Landet befindes at have, angriber, og

efter bem**' Privilegier og Anordningers Formelding, samt

der paa Landet sædvanlig Brug og Maade, Dom over

denndm tager. Belangende hvis Vare som i saa Maadcr

bliver til Pris domt, dermed skal forholdes efter for-

skrefne udgifne Octroye og Privilegiers Indhold. Dersom

og nogen af Voris egeri Undersaatter der paa Landet til

fremmede Steder udseigler og sig derefter til Island igjen

begiver, formedelst slig ulovlig Tlandel, som for er meldt,

at bruge, da skal saadanne ikke alene have forbrudt hvis

forbudne Vare som hos dennem findis, medens endog

alt andet deris Gods og Middel', lost og fast, som de der-

foruden udi bemeldte Island kan have, og Voris Under-

saatter der paa Landet, som her efter kjober eller omgaaes

med saadanne forbudne Handlere, at de straffis uden

Forskjel paa deris Boeslod. Vi ville og alvorligen have

forbudet, at ingen af Voris Undersaatter paa bemu Island

skal sig understaa her efter af Landet at udseile, for

end de tilforn hos Voris Amtmand eller hans Fuldmegtig

og Landfouget haver sogt deris rigtig Pas med Landsens

Seigl under, som dertil udi Voris elskelig kjere Herr

Farfaders, sal. og hoiloflig Ihukommelse, Honning Chri-

stian den Fjerdis Tid forordnet er. Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette

og forholde, og for Skade at tage Vare. Givet &c.

Hafniæ den 5. Maj i Anno 1674 ».

') Ved Reskript G. Juni 1674 sendes denne »Forordning« til

Henrik Bjelke, med Befaling: «at du samme Vores For-

23*
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I674- Reskript til Kammer-Collegium, ang. Over-

dragelse af Jordegods i Island til Henrik Bjelke.

Koldinghus 6. Juni 1674 1
. — Siell. Tegn. xl, 745b.

Christian den Femte &c. V. S. G. T. Vider, at Vi

af sær kongelig Naade allernaadigst haver bevilget og

tilladt, at Voris Geheimeraad og Rigsadmiral Herr Henrik

Bjelke til Ellinggaard , Ridder &c. , maa til hans hos Os

havende Fordrings Afbetaling selge og afhende af Voris

Kloster og Ombuds Jordegods udi Island til tolf Tusinde

Rigsdalers Verd, for den Pris som tilforn paa Jordegods

der i Landet sædvanlig verit haver, nemlig hver Hun-

drede Jord for 8 Rigsdaler og hver Linie- (o: Leie-)

Quildo tre Rigsdaler, dog med den Condition, at af Voris

visse Indkomst, efter bemu Herr Henrik Bjelkes egen

Forslag, ikke over 3 eller 400 Rd. aarlig afgaaer, og

skal udi hans Lifstid, og saa lenge han Landsens Ind-

komst for sin aarlig Pension njuder, for bem<e 3 eller

400 Rigsdalers Afgang af hannem intet fordres, ei heller

af Os noget hannem godtgjoris. Thi haver I derom al

fornoden Anordning at gjore, saa fremt I helles derimod

intet haver at erindre. Dermed <fcc. Koldinghus d. 6.

Junii Anno 1674.

ordning paa behorige Steder paa bemeldte Vort Land

Island lader læse og forkynde, og overalt dermed tilborlig

Indseende haver, at den af alle og enhver allerunderda-

nigst holdet og efterkommet vorder». Norske Tegn. XII,

119 b; M. Met. III, 178; Fogtm. II, 117.

!
) s. D. Reskript til Bjelke, som tillader ham at sælge af

det kongelige Jordegods i Island til Værdie af indtil 12000

Rdlr. Siell. Tegn. XL, 746. — Skjodebrevet paa endeel

Jordegods, i det hele 77 storre og mindre Gaarde til

Værdie af 12081 Rdlr. 16 Sk., er udstedt 30. April 1675:

Geheime-Arch. Gjenpart af Skjodebogen Q, Nr. 16, S.

727; M. Ket. III, 179-83; jevnf. Johnsens Jarfcatal,

S. 443—46; publiceret paa Althinget 1679 (Althingsb.

Nr. 3).
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Althings • Vedtægt
,

ang. Afsoning af Straf 1674.

efter Storedommen. 4. Juli 1674. — Aithingsbog '"XjuiT"
1674, Nr. 19.

i sama stab og dag [4. Juli 1674] oskabi velaktandi

Oluff Joensson Klou lirlausnar af lograonnum og logréttu-

nionnum: hvort J>ab hiiblåt, sem auk xn marka stendur

i stdra-ddmi fyrir hdrddms brot i annab sinn megi meb

penm'ngura leysast; — andsvara logmenn og logréttu-

menn, ab J>a6 verbi ab vera undir æbra yfirvalds vægbar-

samri tillåtsemi, og ]?ess sé J>ar um leitab. Samt auglysa

loglringismenn svo vib gengizt hafa, ab svoddan leyst

hafi verib meb 3 morkum.

Althings-Resolution ang. Hospitalerne. 4. Juli 4. Juli.

1674. - Althingsbog 1674, Nr. 20.

Somuleibis dskabi velnefndur Oluff Joensson Klou

alvarlegrar urlausnar um spitelska dmaga, hvort heldur

skuli til hospitalanna sendast , ebur å frændur dæraast,

og var t)essu svo gegnt af logmonuum og logréttumonnum,

ab J^eirra skiloi'ngur sé , ab nånustu frændur i viblogum

til hlutast megi vib logråbendur hospi'talanna um ^eirra

vanfæru framfæri fra ser til hospitalsins, ef J>eir {)ab få

kunna, tyir konunglegrar maj', mildi ann, ab hospi'talarnir

vib magt haldast skuli.

Bevilling for Fyrsten af Curland
,
paa Is- 7. Septbr.

lands Beseiling i 12 Aar. Khavn 7. Septembr.

1674 1
. — Norske Reg. 13, 64; M. Ket. III, 178; Rubr.

hos Fogtm. II, 120. — Denne Bevilling stemmer med den

ovenanforte, af 30. December 1663, med Hensyn til Undtagel-

sen af alle de Varesorter som det islandske Compagnie hand-

lede med. Men her udelades Tilladelsen til at kjobe af^——^

*

Reskript s. D. til Henrik Bjelke, at befordre Fyrstens

Handel, forsaavidt det kunde skee uden Skade for Parti-

cipanternes Privilegier. Norske Tegn. XII, 124; M. Ket.

III, 265; Fogtm. anf. St.
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1674. Compagniet , i Mangel af at Ladning ikke erholdes (Sætnin-

7. Septbr. gen : l(T)o« dersom bem t8 Skibe .... imidlertid behover»), og

—-~v—^—
- i Slutningen, efter Ordene : «passere og repassere lader«, til—

foies: odog at under den Prætext Voris oetroyerede Partici-

panter eller andre, som nogen sær Privilegier haver, imod

deris af Os allernaadigste forundte Octroyer og Privilegier ingen

Præjudice tilfoies«.

1675. Bevilling for Hans Petersen Bladt, at fragte
i^Marts.

fremmede skibe. Khavn 10. Marts 1675. —
Siell. Reg. 29, 529.

i

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. at eftersom

Hans Petersson Blat for Os allerunderdanigst klageligen

haver ladet andrage, hvorledis han ved sin Son Peter

Blat eet Skib forleden Aar udi Engeland skal have kjobt,

udi Mening det paa islandske Farvand at bruge; mens

saasom bemte hans Son udi en vidtloftig Proces med

nogle Engelske, som paa Island, mod Voris det islandske

Compagnie givne Octroye, ulo\rligen skal have handlet,

udi Engeland skal være geraaden, skal han være for-

aarsaget af Mangel for Penge Skibet igjen at afstaae,

og nu her i Landet eller Holstein ingen dogtig Skibe

dertil skal være at bekomme: da have Vi efler bem*-

Hans Petersson Blat hans allerund. Ansogning og Begje-

ring allern. bevilget og tilladt, saasom Vi og hermed

bevilger og tillader, at han fremmede Skibe, som her

paa Reden skal være beliggende, i dette Aar aleniste

maa paa Island befragte. Hvorimod han skal tiltænkt

være, den hannera tildelte Anpart af Landet, som han

lader beseigle, med gode Vare, efter Octroyen, forsvarli-

gen at forsjune. Forbjudendis <fcc. Hafn. den 10.

Martii 1675.

1676. Forbud paa Skjenk og Gave. Khavn 20.

20. Marts. Marts 1676 1
. — Almindelig Lov «over begge Voris

Riger, Forstendomme og Lande«, men aldrig publiceret i Is-

!

) see Forbud 23. Oct. 1700
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land, hvortil et lignende Forbud var udgivet i For. 8. Jan. 1676.
1635. Siell.Reg. 30, 105; Original- Aftryk hos Goede; Qvart--

Forr. I, 294 Uddr. hos Schou I, 127. 20 -
Marts -

Patent ang. Bededage. Khavn 28. April 28. April.

1676 1
. — Siell. Tegn. XLI, 249; Original -Aftryk paa et

Halvark, trykt med Linierne paalangs.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. Eftersom

Guds retferdige Vredis Riis sig endnu udi alle Hj orner i

adskillige Maader lader see, o$
t
Vi derfore aldrig kan vide,

hvad Gud i Himmelen med Os haver i sinde: Da haver
—

Vi nodig eragtet, at lade trende almindelige Bededage

paabjude, som er berammet at skulle holdis paa Vore

Lande Island og Færoe den 2. , 3. og 4. Augusti forst-

kommendis i nærværende Aar , at alle og enhver, som

udi Gjerningen ville holdis for at være Guds Born, sig

gudeligen ville betænke og berede, og da falde voris

over vore mange Misgjerninger fortornede himmelske

Fader ydmygeligst til fode, og den Stund det endnu er

Naadsens Tid med Ydmyghed og Andagt soge om vore

mangfoldige Synders saa lenge velfortjente Strafs naadigé

Formildelse. Thi bjude og befale Vi Eder alle, Vore

kjere og troe Undersaatter af alle Stænder paa bemeldte

Island og Færoe, at I retter Eder efte edrueligeu,

skikkeligen og betimeligen paa forbem te trena almindelige

Bededage til Kirke og Guds Hus alle endi^gteligen at

komme, og indtil Solens Nedgang at faste, og Eder fra

al Arbeid, Reiser, samt Spil og Dobbel og anden verdslig

Forfengelighed entholde, og af yderste Magt beflitte Eder

paa, med saadan Andagt at fremkomme, at det for Gud

i Himmelen kan være tekkeligt og behageligt. Til hvil-

ken Ende paa for
ne trende Bededage strengeligen skal være

forbudet, udi alle Herberger og Vertshuse eller Kroer

Mad eller Drikke indtil efter Solens Nedgang nogen,

hvem det og være kan, at give eller skaffe. Befindis

') Pat. 15. Febr. 1677
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#

1676. nogen sig her imod utilborligen at forholde, straffis som

^"^^pVoris Mandaters modvillige Overtrædere; hvormed da

Ovrigheden tilborlig Indseende have skal, og derover

alvorligen holde, saafremt de ikke vil tiltales, om de her

udi forsommelig at være befindes. Givet paa Vort Slot

Kjobenhafn den 28. Aprilis Anno 1676 *

>

i. Mai. Reskript til Henrik Bjelke, Christian Gers-

dorf og Albert Guldensparre, at underhandle

med de islandske Participanter om Baadsfolk,

Khavn U Mai 1676*. — Siell. Tegn. XLI, 260.

Christian den Femte &c. V. S. G. T. Eftersom disse

vanskelige Tider ei anderledis tillader, end at Vi til Voris

Flaades hastige Udrustning denne ene Gang maa lade Os

betjene af det Sofolk, som de islandske Participanter til

forestaaende Heise til Island bestilt og antaget haver:

da er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at 1 samme

islandske Participanter ufortovet lader for Eder kalde og

strax med dennem paa bedste og lideligste Maader hand-

ler, hvad dennem til Verbings-Penge for enhver af deris

Baadsfolk, som de Os til Voris Tjeniste allerunderdanigst

overlader, billigen bor at gives, andre i den Sted der-

fore igjen at verbe lade; efter hvilken Handling og For-

ening I paa Vore Vegne enhver strax og uden al Ophold

rigtigen skal contentere og afbetale, saa at de andre

Baadsfolk derfore, som bemeldt er, til deris Brug udi

Vor Stad Hamborg, til Lybek eller andre Steder uden

Vore Riger, Forstendomme og Lande betimeligen kunde

') s. D. er udgaaet tre Reskripter: til Stiftbefalingsmand

Henrik Bjelke (Original i Stiftamts- Archivet i Island,

A. 105; Siell. Tegn. XLI, 250; M. Ket. III, 184), og til

begge Biskopperne i Island (Siell. Tegn. XLI, 250 b), hvor-

ved Patentet oversendes til Forkyndelse og sammes Efter-

levelse paalægges.

') s. D. Reskript til de islandske Participanter om samme

Gjenstand, Siell. Tegn. XLI, 263 b.

v
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verbe lade; og som Vi ellers ville at til Hamborg for-

ordnedis nogle visse Personer, der paa lige Conditioner

som i Holland kunde verbe, og de Baadsfolk som an-

tagis om deris Maanedspengis Betaling enten i Hamborg

eller her forsikkre, saa haver I self derom al fornoden

og behorig Anstalt at gjore, som I agter Voris Tjeniste

gafnlig og gemes at være. Dermed &c. Hafniæ den 1.

Maji Anno 1676,

Islandsk Patent om fremmede Skibe denne 6. Mai.

Gang at fragte. Khavn 6. Mai 1676. —
Siell. Reg. 30, 169; Rubr. hos Fogtm. II, 140.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A, V. at eftersom

Vi hvis Baadsfolk her i Vores kongelige Residentsstad

Kjobenhafn kan tilvejebringes til Vores Flaades Fornoden-

hed uomgjengelig behover: Da, paa det Vores islandiske

Participanter ei derover skulle fattes, have Vi allernaadigst

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader,

at bemeldte Participanter maa denne ene Gang fremmede

Skiberomme befragte, og dermed Farten og deris Handel

fortsette. Givet <fcc. Hafn. 6. Maji 1676.

Bevilling for de islandske Participanter at 12 Mai,

bruge egne Skibe, men med fremmede Folk,

Khavn 12. Mai 1676. — Siell. Reg. 30,183 b; Rubr,

hos Fogtm. II, UJ.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A, V. at end dog

Vi for kort Tid siden formedelst nærværende Tiders Be-

skaffenhed havde nodvendig eragtet, Os med Vores octroy-

erede islandske Participanters Skibe at lade betjene, og

Participanterne derimod- forundt, fremmede Skibe denne

Gang at fragte: da haver Vi nu, efter bemu Participan-

ters herom allerund. gjorde Ansogning og Begjering,

allern. bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og

tillader, at de saa mange af deris egne eller andre Vores

egne Undersaatters Skibe , som de til forestaaende Reises

1676.

1. Mai.
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1676. Fornødenhed i nærværende Aar behdve og bekomme
12. Mai. kunde, maa antage og bruge, og samme Skibe til den

•Ende udi deris Udseigling ingen Hindring at gjoris.

Dog skal dennem hermed forbudet være, nogen Baadsfolk

her i Vore Riger og Forstendomme dertil at anlage,

mens saadanne paa fremmede Steder at lade verbe, og

hid ind forskrive; hvorfore Vi hermed bjude og befale

Vore Stigtbefalingsmænd, Amtmænd, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle andre, som paa Vore Vegne haver

at gjore og lade, og hermed ansoges, at de hvis Baads-

folk som bemeldte islandske Participanter fra fremmede

Steder til forskrefoe Brug verber og forskriver, ubehin-

dret til Lands og Vands lader hid passere, ei gjorendes

hannem derpaa Forhindring i nogen Maader. Givet &c.

Hafn. 12. Maji 1676.

1677. Patent om Bededage. Khavn 15. Februar

^Tl?ebi\ 1677 1
. — Siell. Tegn. XLI, 360; Original-Aftryk paa et Halv-

ark, trykt i hele Linier paalangs; Qvart-Forr. I, 354; Rubr.

hos Schou I, 129. — I Patentet bestemmes 1., 2. og 3. August

næst efter til Bededage ,
iovrigt er det ligelydende med Pat.

28* April 1676. — Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik

Bjelke (Original i Stiftamts- Archivet i Island, A. 105; Siell.

Tegn. XLI, 361 ; M. Ket. III, 184) og to til Biskopperne (Siell.

Tegu. XLI, 361b) ledsage Patentet, og befale dets Forkyndelse

og Overholdelse.

30, Marts. Bevilling for Hans Petersen Bladt, at fragte

fremmede Skibe. Khavn 30. Marts 1677. —
Siell. Reg. 30, 355.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at Vi efter

allerunderdanigst Ansogning og Begjering allern. haver

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader,

at Hans Petersson Bladt, Borgemester her udi Voris kon-

gelige Residentsslad Rjobenhafn, maa alene dette Aar

til Vort Land Islands Beseiling fragte og udrede Skibe-

l

) Fr. 7. Maris 1678.
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rorame udi Holland, Hamborg eller Lybek, dog uden 1677
nogen Conseqvents for paafolgende Aaringer,

uingen og Udredningen lier for Byen bor at gjoris.

Forbydendis &c. Hafn. d. 30. Martii 1677.

30. Marts,

Bevilling for Peder Jenssen Dobbelsteen, 6. April,

at fiske under Island. Khavn 6. April 1677.

— Norske Reg. 13, 210; M. Ket. III, 266.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at Vi efter

allerunderdanigst Ansogning og Begjering allern. haver

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader,

at Peder Jenssen Dobbelsteen, Indvaaner her i Voris

kongelige Residentsstad Kjobenhafn, maa med sit forende

Skiberom, Fortuna kaldet, dregtig 50 Læster, hvorpaa

han sjelf er Skipper og Kjobmand, herfra til Voris Land

Island henseile og der. neder fore Landet at fiske, dog

saaledis. at Udredningen her fra Staden og ei andensteds

skeer, saa og, at de af Os allernaadigst Octroyerede ei

dermed præjudiceris. Thi bede Vi venligen Vore kjere

Venner og Bundsforvanter, saa og strengeligen befale Vore

egne Undersaatter , at de hannem med underhavende

Skiberom, Folk og Gods, fri og ubebindret lade passere

og repassere, og dersom de af Storm og Uvcir udi nogen

Vore kjere Venners Havne hender at indtrengis, at I den-

nem da med Folk, Victualia, Anker, Toug og hvis andet

de kan have fornoden, for Betaling vilde undsette. Saa-

dant ville Vi med Vore kjere Venner og Bundsforvanter

udi lige eller andre Maade forskylde og erkjende, og af

Vore egne Undersaatter det saa alvorligen have. Laden-

dis &c. Hafn. d. 6. Aprilis Anno 1677.

Bevilling for Christopher Hansen, Borge- 2. Mai.

wester i Kjobenhavn, at fragte fremmede Skibe.

Khavn 2. Mai 1677. — Siell. Reg. 30, 384. - Lige-

lydende med Bladts Bevilling af 30. Marts d. A., kun at

denne lyder paa Befragtning af 2 Skibe fra Holland, Hamborg
eller Lybek, t)g kun i dette Aar.
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1677. Fundats og Skj^debrev paa endeel af Gaarden
4. Juni.

yagaj
. Bargastranjs Syssel til Fattige. Haga

4. Juni 1677. — Efter Transscript blandt Arne Magnus-

sons Papirs-Afskrifter af islandske Breve, Nr. 1224.

Ollum peim er J>etta bréf lesa, sjå ebur heyra, dskum

vio bræbur Magnus Magnusson og J>oiieifur Magnusson

kveoju guos og okkar.

Hér meb auglysandi og opinbert gjorandi sérhverjum,

pab okkar sæli elsku fabir, gd&rar minm'ngar, Magnus

Jonsson, hefir å næstu umlibnura årum eptir yfirvaldsins

bon uppborio på olmosu pem'nga og aura , er af pessum

premur syslum: Baroastrandar, Isafjaroar og Stranda, lit

gåfust peim voluou til hjålpræbis og bjargar
, eptir pvi

sera undanfarnir reikmngskapar, og biskupi Skålholts

stiptis auglystir, par um hljdoa og åvisun gjora. Og

meb J)Vi okkar blessaoi elsku fabir, fyrrtéour Magnus

Jonsson, å si'num sioustu dogum , åsetti : fyrir utlagoa

olmosu peninga peim fåtæku jdrb ab setja, til långvaran-

legri nota en pdtt peninganna utlagora summu afhendti,

sera fljdtum eybast kynni; på hofura vio bræbur pab

raålefni lagt til biskupsins M. |>6rbar Thorlakssonar og

logmannsins Thorleifs Kortssonar, pau kjor ab hafa af

okkar hendi, er peirra forsjdn fåtækum til handa kjdsa

vildi, einkum utgefna peninga ebur ogsvo ågreindan

jarbarpart. Hafa nu båbir peir meb Ijdsu bréfi i andvirbi

allra utgefinna olmdsupeninga kjorib og kosib fåtækum

til handa og æfinlegra nota tilbobinn jarbarpart, sem er

tiu hundrub i Vabli å Barbastrdnd, raeb Hmm raål-

nytu kiigildum , hvar uppå biskupinn M. J>drbur Thor-

laksson dskar af okkur fyrrskrifubum bræbrum bréflegrar

heimildar, stabfestu og skiln'kis, er æfinlega liggja megi

i forvdrun peirra, sem fåtækra forslaba er og verbur i

pessu efni tiltruub.

j>arfyrir i gubs nafui jåtum og viburkennum vib

åburtébir bræbur, réttir ldgarfar okkar sæla foburs Mag-

nusar Jdnssonar, ab vib afgreibum og afseljum pennan
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jarbarpart, tiu hundrub i Vabli å Barbastrond, liggjandi 1677.

i Haga kirkjusdku, meb firam målnytu kugildum, og ti'u- 4. Juni.

tfu ålnir landskuld, undan okkur og okkar erfingjum en

til fullkomlegrar og æfinlegrar eigoar og nota volubum

og fåtækum i t>essum j^remur syslum: Barbastrandar,

Isafjarbar og Stranda.

Hvar å moti vib uppborib hofum eptir réttura reikn- „

ing tolf rikisdala virbi fyrir sérhvert hundrab i åbursogbum

jarbarparti. Tilskiljum vib, ab æti'b verbi tiltniab einum

fromum og sannsynum raanni i Barbastrandar syslu

J)essa jarbarparts åvexti lit ab deila mebal J)eirra volabra,

sem meb æru og samvizku vel lifabrar æfi mega sitt

volæbi hugga, og skikkanlega ser hegba og hegbab hafi,

hverja vib kollum af triiarinnar heimkynni. Oskandi ab

J>essi minm'ng, i gdbu J>eli af hendi latin, verba mætti

gubi til dyrbar, okkar såluga fdburs nafai og dygbum

til viburkenmngar, peim fåtæku til no(a, en fyrir okkur

bræbrum, sem ljuflega af leggjum og liti låtum, af ollura

gobum vel virt og mebtekin.

Og til stabfestu J)essa okkar gjorm'ngs skrifum vib

okkar nofn meb eigin handskriptura hér undir, åsamt

setjum okkar innsigli hér meb, hvert gjorm'ngsbréf skrifab

var ab Haga å Barbastrond Anno mdc. Ixxvh. J)ann

fjorba Junii. '

(L. S.) (L. S.)

Magnus Magnusson e. h. |>orleifur Magnusson m. e. h.

Anno 1678 {)ann 11. Aprilis, ab Skålholti, voru

Jjessir hciburlegir menn : sera Torli Jonsson profastur i

Årness ]ringi, Olafur Jonsson skélameistari i Skålholti,

sera Einar Einarsson kirkjuprestur samastabar, sera irni

Thorvarbsson , sera Bjorn Jonsson og Bjarni Jonsson,

domkirkjunnar skdla locator, tilkvaddir af biskupiuum M.

{>6rbi Thorlakssyni, ab sariianbera og lesa J)etta hér fyrir

ofan skrifab bréf vib sinn original, er skrifabur var é

pappfr og handskriptabur af fceim bræbrum Magniisi og

J)orleiJi Magnussonum meb J>eirra undir^ryktum signetum

/
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1677. i lakki; samaubårum vér bæbi bréfin gaumgæfilega og

^^p"ber J)ar ei å milli ; er \m J>etta bréf riktugt transskriptar

bréf utaf sjålfu hofubbrélinu , hvert fyrir oss frarn kom

heilt og oskaddab bæbi ab signetum og obru. Og til

sanninda merkis hérum skrifum vér vor nofn me& eigin

hondum hér undir å pressurnar, og Jeyfiim ab vor signet,

åsamt meb biskupsins, hér undir })rykkist, sama stab, år

og dag er slrax var greint.

J)drbur Thorlatsson m. ppria.

Torli Jonsson mpp. Arni p. Thorvardsson.

Olafur Jonsson raeh. Bjorn Jonsson eh.

Einar p. Einarsson eh. Bjarni Jonsson eghd 1
.

2
J>etta fyrskrifaB gjaldsbréf var upplesib i logréltu å

Oxarår Jringi Jjann 5. Julii anno 1678, og er ennnii sem

fyrr fullkomlega samhljdba vib sinn handskriftaba original.

Tfail merkis undirskrifub nofn i sama stab, år og dag,

sem hér fyrir ofan slendur.

Sigurbur Bjornsson mpp. * Thorleiffur Kortson eh.

Oluff Jonsson Klow mpp. Arne Geyrsson mppria.

Udenpaa Brevet*:

Bréf fyrir Vabli å Barbastrond, x° i greindri jorbu,

sem fåtækum hospitalslimum tilheyra.
i

8. Juni. Bevilling for Pederssons Enke, at fragte

fremmede Skibe. Khavn 8. Juni 1677. —
Siell. Reg. 30, 394 b.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at eftersom

Os elskelige Margarethe, afg. Borgemester Peder Peders-

sons, Indvaanerslie udi Voris Kongelige Residenlsstad Rjo-

benhafn, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage,

hvorledis lmn ei udi denne Krigstid behorige Defensidns-

') «J)essi nofn eru rilub a innsiglareimarnar og hånga so ab

neban 7 innsigli». A. Magnuss. egenhænd. Anmærkning.

Det folgende overst bag paa Brevet
,

ifolge A. Magnuss.

egenhændige Anmærkning.

*) Efter A. Magnuss. egenhændige Anmærkning.
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Skibe til Islands Beseiling udi Vort Rige Danmark skal 1677.

kunne faa at leie, da have Vi efter hendes derom alier- 8. Juni.

underd. gjorde Ansogniug og Begjeriug, samt Voris

Geheimeraads og Rigsadmiral Os elskel. Herr Henrik Bjelke,

saasom Befalingsmand der over Landet, hans allerunder-

danigste Erklæring allernaadigst bevilget og tilladt, saa

og hermed bevilger og tillader, at hun udi nærværende

Aar, dog uden nogen Conseqvents for efterfølgende Aarin-

ger, til samme islandske Handels Fortsættelse eet Skiberom

for Yor Stad Hamborg maa lade befragte og derfra til—

borligen udrede. Forbjudendis &c. Hovedqvarteret ved

Lund, den 8. Junii 1677.

Forordning om trende almindelige Bededage 1678.

paa Island og Færoe. Khavn 7. Marts 1678 ^"^Marts^
— Siell. Tegn. XLII, 24 h; Original-Aftryk hos Goedes Enke

;

Qvart-Forr. I, 397; Rubr. hos Schou I, 131. Denne Forordn.,

der iovrigt er ligelydende med Pat. 28. April 1676, bestemmer

den 31. Julii, 1: og 2. August 1678 som Rededage; den er

oversendt med Reskripter af s. D. til Stiftbefalingsmanden

(Siell. Tegn. XLII , 26) og til Biskopperne i Island (Siell.

Tegn. XLII, 26 b), hvori dens Forkyndelse og Overholdelse

indskjærpes. '

. , ,

,

"9 '

t

Althings-Vedtægt om Hospitalslodder. 6. Juli 6. Juli.

1678. — Althingsbog 1678 Nr. 57, efter Skule Magnus-

sons Samling i Thottske Msscr. i det kongelige Bibliothek,

Nr. 1288 Fol.

Kom logmounum og logréttunni åsamt um hospitals

aukahlutar daga, sem ohentugir syoast i sumum sveitum

å J)eim tinja sem åfcur skrifa&ir eru 2
,

vegna h'lilvægilegs

fiskidråttar, og J)eim veiku ekki horfa svo hentuglega til

gagnsmuna sem ylirvaldib hefir meint og til ætlab; {>ar-

tyrir skuli mi så hospitals aukahlutar dagur haldinn vera

hér eptir i svo felldan måta: 1) millum Hvilår i Borgar-

l

) Pat. 3. Marts 1679.

*) 30. Juni 1C52.
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1678. flrbi og svo vestur me& sjdarsi'bunni og fyrir sunnan

r""~j^jp"Snæfellsjokul, allt ab Øndvcrbarnesi : næsti dagur eptir

Jons.messu Hola biskups,
J>å roa gefur, og nokkru gagn-

legu hlutskipti nemur. — 2) Å Ondverbarnesi og l>aban

i fra ab Biilandshofba , vestan fram Jokulsins, haldist så

dagur eptir Mariumessu å långafostu, sem åbur var settur.

— 3) Frå Biilandshofba og allt ab Gilsfirbi skal så hos-

pitals aukahlutar dagur haldast næstur eptir Urban usmcssu,

meb Jm skilorbi sera ura hina dagana gelur, og ab J)eir

hlutir gjorbir séu af hverju einu skipi, hvernig sem sjo-

folkib er meb ymsu moti til sjorobranna ab komib. Er

J)etta gjort meb råbi og vitund vors eruverbuga herra

biskups, M. |)6rbar |>orlåkssonar, og standi svo leugi sem

J>vi er ekki aonan veg af æbra yfirvaldi skikkab.

6. Novbr. Reskript til Kjobenhavns Magistrat, ang.

Forbud mod Udforsel af Fisk. Khavn 6. Nov.

1678 1
. — Siell. Tegn. XLII, 82b; Rubr.hosFogtm.il, 151.

Christian den Femte <fcc. V. N. T. Eftersom til Voris

Milities og Flaades hoist magtpaaliggende Conservation og

Underholdning i denne farlige og vidt udseende Krigstid,

iblandt andet en temmelig Andeel af islandsk og færoesk

Fisk uomgjengeligen behoves, da til at forekomme, at

Voris kjere og troe Undersaatter ingen Mangel derpaa

skulle lide, som vel ellers ville skee, om samme Vare

som sædvanligen paa fremmede Steder blev udskibet,

have Vi allernaadigst for got og raadsomt befundet: der-

paa betimelig Forbud at gjore, saasom Vi og hermed

alvorligen forbyde og befale, at indtil videre Voris aller-

naadigste Anordning maa aldelis ingen islandsk eller færoesk

Fisk (under dens Fortabelse, om nogen dermed saaledis

antreffis) her fra Voris kongelige Residentsstad Kjobenhafn

til fremmede Steder udfores. Thi er Voris allernaadigste

•) s. D. Reskript til (Tolder) Fred. Pogenberg, hvorved en

Copie heraf oversendes, med Ordre at forholde sig derefter.

Siell. Tegn. XLII, 83 b; Fogtm. anf. St.
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Villie og Befaling, at I strax og ufortovet paa behorige 1678.

Steder derom al fornoden Anstalt gjor og siden der over 6. Novbr.

holder, at dette Voris allernaad. velmenende Forbud

tilborligen efterkommes. Dermed <fcc. Hafniæ d. 6.

Novembr. 1678.

Patent om Bededage. Khavn 3. Marts 1679 K 1679.

- Siell. Tegn. XLII, 126b
. Original-Aftryk paa Halvark, trykt

YltfartT
i hele Linier paalangs; Qvart-Forr. I, 431; Rubr. hos Schou

I, 138. Dette Patent bestemmer den 30. og 31. Juli, samt

1. August 1679 til Bededage, men er iovrigt ligelydende med

Pat. 28. April 1676. — Ved Reskripter af ovenanforte Datum

til Stiftbefalingsmand Henrik Bjelke (Siell. Tegn. XLII, 128)

og til Biskopperne i Island (Siell. Tegn. XLII, 128
b
) oversen-

des Patentet til Bekjendtgjorelse og Efterlevelse.

Bevilling for Henrik Muller til Dragsholm, 18. Marts.

at fragte fremmede Skibe til Island. Khavn

18, MartS 1679. — Siell. Reg. 31, 92. — Bevillingen,

som mutt. mutt. er overeensstemmende med den under 8. Juni

1677 meddelte, lyder paa : «at han udi nærværende Aar ...

paa fremmede Steder saa mange tjenlige Skiberomme (engelske

undertagen) som han dertil kunde behove, maa lade befragte

og derfra tilborligen udrede«.

Bevilling for Pedersens Enke, at fragte til 29. Marts.

Island et af Saltcompagniets Skibe. Khavn

29, Marts 1679. — Siell. Reg. 31, 132.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi efter

allerunderdanigste Ansogning og Begjering, saa og Voris

Admiralitets herom iligemaade allerunderdanigste gjorde

Erklering, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og

hermed allernaadigst bevilger og tillader, at Os elskelig

Margrethe, afgangne B. Peder Pedersens, Indvaanerske her
.

udi Voris kongel. Residentsstad Kjobenhafn, maa formedelst

disse Tiders besverlige Tilstand denne ene Gang udi uer-

verende Aar et Voris Salt-Compagnies Defensionsskib (Kjo-

') Patent 18. Marts 1682.

L B. 24
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1679. benhafns Vaaben kaldet) til Kiebelevigs Hafn under Vort

—^-^-^ Land Island befragte , helst efterdi samme Skib Os nu
29 Marts.

'

ingen Tjeniste gjorer, og paa det Landet desto snarere

undsettes kunde, maa samme Skib (foruden efter de andre

at opholdes) saa tidlig udgaa som det mageligst skee kan.

Forbjudendis (Src. Hafniæ den 29. Martii 1679.

31. Mai. Aabent Brev, ang. extraordinair Krigshjelp

af Island. Khavn 31. Mai 1679 *, — Original i

Stiftamts-Archivet i Island, A. 105; paategnet at være bekjendt-

gjort paa Althinget i Laugretten 29. Juni 1680 (Althingsbog

Nr. 1) og anden Gang 5. Juli 1682 (Althingsb. Nr. 34) ; Rentek.

Exped. Prot. 15, 200 (dateret 14. Mai).

Vi Christian den Femte &c. G. A. V.. at eftersom

denne haarde og brændende Krigslue, hvorudi Vore Konge-

riger og Lande alt nogle Aar haver værit indviklet, endnu

sjunis sig længere at vil udstrække og coutinuere, og Vi

af den kongelige Omhue og Forsorg, som Vi idelig for

Vore kjære og troe Undersaatters Velstand og Conservation

haver, maa være betænkt paa slige Midier, hvorved Krigen

til Voris ganske Nations hoiberommelige Eftermæle til-

borligeu kan udforis, formedelst endelig en reputerlig og

bestandig Fred igjen at erlange, til hvilke store og exces-

sive Bekostninger, saavel til Mililiens Underholdning, som

og til Verbinger, Recruter og deslige udfordris, iblandt

hvilket ikke er det mindsfe Voris Orlougflaades Udrustning,

hvilken Vi nodvendig i den Tilstand maa holde, at ved

den, næst Guds naadige Hjelp og Bistand, fremdeles som

hid indtil, saavel Vore Kongerige og Lande kan for

fjendtlig Indfald beskjermis, som og Commereierne og

særdelis Farten til og fra Vort Land Island forsikkres,

hvorudi Vore kjære og troe Undersaatters der paa Landet

Conservation og Velstand beroer, og saasom til bemeldte

Voris kongelige Orlougflaades Fornodenhed ikke en ringe

'Post af Islands Torfisk, Kjod og Uldengods, som der udi

Landet falder, behovis, da endog Vi udi disse fremgangne

») Reskr. 17. April 1681.

i
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Krigs-Aaringer af sær kongelig Naade og Mildhed alier- 1679.

naadigst haver Vore kjære og Iroe Undersaattcr paa Island 31. Mai.

for al extraordinarie ContributioQer og Paalæg forskaauet,
~*~

"
*~

som Vi og af Voris kongelige Genegenhed endnu gjerne

gjorde, saa fremt Fornodenhed det ei saa hoit udfordrede,

hvorfore ogsaa, som Os noksom er bekjendt, at Bemeldte

Vore kjære og troe Undersaatter paa Island ei mindre

allerunderdanigst Velvillighed, Troskab og Iver til Voris

Tjeneste og deris egen Conservation , end andre Vore

kjære og troe Undersaatter i Vore Kongerige og Lande

haver og udi Gjerningen ladet see og kjeride: saa haver

Vi været foraa'rsaget , denne efterfoigende extraordinarie

Krigshjelp til Vor Orlougflaades Fornodenhed atpaabjude

og befale, saasom Vi og hermed bjuder og befaler, at

af hver Tjuge Hundrede Jorders Eiendom der paa Vort

Land Island og Vespenoe, at forstaae, at af hvilken Jord

der gjeldes eet Hundrede i Landskyld reignes for tiuge

Hundrede Jord i Ejendommen«, og de andre Jorder efter

Advenant : skal gives og betales af Bonden, som Gaarden

eller Eiendommen beboer eller bruger, een Vet islandsk

Fisk, og af hver Leiequilde fem Fisk, paa de Steder, som

mueligt er Fisk at bekomme, og ellers isteden Penge og

anden Kjobmandsvare efter Taxten, og af Gaardens Eiere

eller Proprietarien af hver tiuge Hundrede to Velter Fisk

og af hver Leiequilde ti Fisk ; saa og alle de, som noget

Gods pro officio nyder eller i Forlehning haver, ilige-

maader af hver tiuge Hundrede Eiendom een Vet Fisk,

og af hver Leiequilde fem Fisk (Viddes og Helgefelds

Klosters underliggende Jorder undertagendis, hvoraf alene

Lcilændingens Anparter betales) udi Fisk, Penge og Kjob-

mandsvare, ligesom forbemeldt. Hvilken extraordinarie

Krigshjelp til Sysselmændene hver i sit Syssel eller Di-

strict skal leveres, og af Indbyggerne enhver for sig til

'

næste Hafner, som beseigles, henfores, som Sysselmændene,

eftersom det for Undersaatterne best bekvemmeligst være

kan, skal ordinere, og samme Afgift af Undersaatterne

der annamme, eller ved en Fuldmægtig annamme lade,

24*
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1679. eftersom Vårene paa ethvert Sted falder, saavidt ei

^^"^udi Penge leveres, nemlig for vesten og synden udi Fisk,

Uldengods og Tran, paa Orebak udi Fisk, Smbr og Ulden-

gods, og for norden udi Kjod og Uldengods, og det

saaledcs, at bemeldte Vare udi tilkommeude Aar 1680

kan være paa Hafnerne til Rede, og da med de Islands

Participanters befragtede Skibe, eller Vore egne tilforord-

nede, udkomme, og skal enhver Sysselmand over sit Syssel

og Dislrict forfatte et rigtig Register og Regenskab under

sin Haand over denne Krigshjclp, saaledes som han den

af Undersaatterne opberger og annammer, og deraf en

Gjenpart til Landfogden levere, og den anden med Skibet,

som Vårene fra hans Hafn udforer, udsende, og ellers

alvorligen paadrive og flittig Indseende have, at forbe-

meldte Krigsiijelp rigtig og i rette Tid, som forbemeldt,

vorder indkrævet, saa fremt de ei selv dertil vil svare

og staae til rette; hvorom Vores Rigsadmiral og Gouver-

neur over bemeldte Vort Land Island forordnede Land-

foget Johan Petersen Klein fuldkommen Anordning gjore

skal, og Rcgenskaberne af hver Sysselmand til nærmere

Forklaring her ude annamme og med sig udtage; og

saasom Vi herudi om Vore kjære og troe Undersaatters

paa Island, deris allerunderdanigste Velvillighed denne

Krigsiijelp forderligst og uden Ophold at fra sig rede og

udgive, intet tvivler, saa ville Vi derimod slig underdanig

Troskab -og Velvillighed mod dennem samtlig og enhver

. i Særdeleshed med al kongelig Naade og Bevaagenhed

erkjende. Bydeiidis alle og enhver sig her efter i alle

Maader allerunderdanigst at rette og forholde, og, om

nogen Forsommelse findes, for Skade at lage yare.

Givet paa Vores kongelige Residents udi Kjobenhafn

den 31. Maji Anno 1679.

31. Mai. Reskript til Rigsadmiral BjeJke, ang. Krigs-

hjelpen. Khavn 31. Mai 1679. — Rentek. Exped.

Prot. 15,203 (med Datum 14. Mai).

Christian den Femte <fcc. V. S. G. T. Vi tilskikke
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dig herhos Voris aabne Bref, anlangeude ea extraord inarie

1
Krigshjelp af Vort Land Island, hvilken du paa behorige

I Steder der i Landet haver at Jade forkynde og paabjude,

I *og siden ved Landfogden Johan Petersen Klein lade an-

1 ordne, at samme Krigshjelp ved Sysselmændene, hver i sin

District, paa den foieligste og lemfældigste Maade mueligt

er, efter Landels Tilstand og Undersaatteruis Vilkaar vorder

indkrevit og paa de Hafner, som beseiglis, leveris, saa-

ledis: at saavidt i Vare aunammis kan være færdig udi

næstkommende Aar, naar Participanternis Skibe henkom- ' .

.
*

mer, med dennem at udforis, hvorom de betimelige kan

advaris til Hafnerne saa meget storre Skibe at befragte,

ligesom her forinden kan gjoris Overslag at paa hver

Hafn kan komme Vare til , saafremt Vi ei allernaadigst

bliver tilsinds Vårene med Voris egen Skibe at lade af-
I

hente, og haver Landfogden af hver Sysselmand rigtig

Regenskab at tage over denne paabudene Krigshjelp, saa-
,

ledis som den efter islandske Jordebog aunammis og oppe-

bergis, hvorefter han siden paa Voris Rentekammer rigtig

Regenskab og Forklariug haver at indlevere, og imidlertid

med de Underbetjenter der udi Landet flittig Indseende

have, at med samme Krigsbjelpis Oppeborsel og Indkræ-

vende rigtig uden nogen Underslef tilgaaes, og ingen som

betale bor forskaanit vorder, saaledis som han agter at

svare. Hvorimod Vi allernaadigst for saadan allerunder-

. danigste tro Tjeneste hannem 2 pro Ceuto af hvis bemt8

Krigshjelp bedrage kan, for hans Bekostning og Umag vil

' bevilge, og udi Regenskabet maa passere. Dermed <fcc.

I
Hafniæ d. 31. Maji 1679.

Althings-Vedtægt om Hospitalslodder. 3. Juli 3. JuiL

1679 i
. — Althingsh. 1679, Nr. 20.

Um hospitalsdag i' Miila Jringi og fyrir vestan.

Var tilsett og skikkab af logmonnum bå&um, me&

logréttumanna sam^ykki, ab så dagur sem volufcum hos-

|
pi'talslimum J>ar i syslu skyldi aukahlutur å skiptast,

') 30. Juni 1652; 6. Juli 1678; Fr. 27. Mai 1746.
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1679. eptir jm sera heiburlegur og virbulegur profastiir og

'-^"jj^ 'valdsmabur f)ess hérabs undirréttab hofbu, sé héban af

næsti dagur eptir Vifjunarhåti'b Mariæ, kallaba J>ing~

Man'uraessu, J)å roa gefur og nokkru gagnlegu hlutskipti

neraur; og vænist logmaburinn herra Sigurbur Bjornsson,

ab eruverbur herra biskupinn M. J>6rbur forlåksson sé

, J)essu samj^ykkur. — Item er meb sama skilorbi tilsettur

hospitals aukahlutar dagur fra Gilsiirbi og vestur um
|>orskafjarbar J>i'ng J)aun 20. April årlega upp héban, en

beri hann å helgan dag, J)å haldist så virkur dagur I>ar

næst eptir inuféllur; en J>ab syslumanna skikkunarbréf

um hospi'talsdag i Barbastrandar syslu åhrærir, haldist

ébrjålab næsta år.

i

4. Juli. Althings- Resolution ang. Fattiges Omgang.

4. Juli 1679. — Althingsbog 1679, Nr. 36.

Um sveitarfolk i Hofbahverfi. Fram kom domur ur

Jringeyjar jDi'ngi
,

genginn ab Grytubakka i Hofbahverfi,

um J)eirrar sveitar umferbarfolk og omaga, 34 ab lolu,

en hysi'ngar logbyli ei fleiri en 38, og 2 bæudur i skipti-

ti'und. Skikka nu ]6gl>ingismenn i J>essu måli, ab sokum

orbyrgbar naubsynja J)eirrar sveitar skuli J>vi fåtæka folki,

sem sjålft sig flytur, eptir konunglegri forordningu um
alla sysluna ein umferb leyfast, en J)6 aplur i sina sveit

til vetrarabselurs å haustin hverfa.

5. Juii. Althings-Vedtægt ang. omvankende Betlere.

5. Juli 1679 2
. — Althingsbog 1679, Nr. 44.

Um utansveitar folk og umhlaupinga. Uppå J)ann

dom lir Stranda syslu, sem virbuglegur valdsmaburinn

Magnus Jonsson, nu logmabur orbinn, hafbi gånga lålib,

um })å utansveitar folks fjolskyldu, sem i \>e\m sveitum

storan yfirgång og åtrobm'ng veitti meb oskilsemi og

Fr. om Betlere og Staadere 27. Decembr. 1588, udgiven

alene for Danmark, jevnf. M. Ket. II, 130 Anm.
2
) jevnf. 2. April 1685 § 5.

r
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ymislegum stråkaporum: svara logtu'ngismenn, ab végna

almennilegra landsins naubsynja sé stor J)6rf vi& J)vih'ku

skorbur reisa, og eptir {>eim ddmi hér eptir svo haldast

låta : 1) ab engu utanhérabs folki skuli umferbi framandi

sveitura leyfast, almuganum til stor^yngsla, hvorki vetur

né sumar, heldur, sem skilja er af kdnglegri forordm'ngu

um viblikt efni 1
, skuli sérhvert hérab annast })ab fåtækt

folk, scm {)ar er sveitfast orbib, og hreppstjérar i hverjum

hrepp skyldugir J>etta forbob almuganum og umfcrbar-

félkinu auglysa, og Jdvi hdta, ab ^ar sem J)ab mdt ^essari

skikkan dleyfilega ura ferbast, hafi bæbi hysfngar og 61-

rausuoa forbrotib. — 2) Sé })essu utanhérabs folki almenni-

lega fyrirbobib, kynm'ngarlausu um syslurnar ferbast, og

beir sem vib sysluskiptin bua skyldugir J)essu folki i sinar

sveitir aptur sniia, svo J)ab ei i annarlegum hérubum

olmusu leiti. — 3) Um i>å dråbvanda drengi, sem heilir

og hraustir synast, koma .jDO kynm'ngarlausir i hérubin,

og rdmast £bur reynast ab nokkrum oknyttum, séu rétt

tækir undir straff ^eirrar syslu yfirvalds, sem J>eir brjdta

ebur brotib hafa, og rekist si'bau i burt ur hérabinu. —
4) ab |>eir, sem [)essa kynmngarlausa dreogi taka vi'svitandi

til dvalar og tødnustu, sekist eptir logmåli, eu ef ekki

ab gjdra vibvarabir, sekist raeb ddmrofi og åbyrgist

l>eirra illvirki.

Althings-Vedtægt om Gjaftold. 5. Juli 1679.

— Althingsb. 1679, Nr. 49.

Uppå råbfæring syslumannsins Daba Jdnssonar um
gjaftoll, hvort eins skuli gjaldast af fasteign sem lausatø,

hvar å mdti flestallir logréttumenn mæltu, ab gjaftollur

af fastagdzi gjaldast skuli, jafuvel ]>6 J)ab sé saman vib

lausafé til thindar lagt, heldur blifa vib })å aljungissam-

t>ykt 1600 gengna hér i landi, J>ess innihalds, ab gjaf-

tollur byrjist ekki fyr en å lausafjår v
a

til tiundar, svo

ab så sem å v , allt til x*, gjaldi v ålnir; frå xB
til xx*

gjaldi eyri; frå xx#
og })aban af meira gjaldi x åluir,

') d. e. den for bemærkede Fr. 27. Decembr. 1588.



376 Althings-Vedtægt om Gjaftold.

en aldrei framar. Og J^etta dæma logmenn og logréttu-

menn svo lengi standa skuli, sera ekki auglysast einkan-

legar skikkanir hér i landi af konglegri Maiestat, ab frekara

greibist; en J>eir syslumenn, sem urafram J>etta i gjaftolls

nafni af almuganum utheimta, standi })ar fyrir til rétta.

5. Juli. Althings-Vedtægt om Tomthusmænd og Lose-

mænd. 5. Juli 1679. — Althingsb. 1679, Nr. 51,

jevnf. Isl. Lærdoms-lista félags rit % 152.

Um bubarsetufolk og husmenn, sem hreppstjorum

virbist ab betur geti bjargab smum logkomnum émogum

meb })esshåttar handafla heldur en tveggja raissera kaupi,

yar svo af logln'ngismounum sam^ykkt, ab J>eir sé skyldari

si'num husbændum, og })ar næst biiendum i sveitinni til

skipsåroburs ebur aunarar J)j6uustu, fyrr en syslumanni,

,
og J)ab bubarsetufolk libist ekki, sera hreppstjorum virbist

sveitunum til skaba; en um lausamenn, sem ei hafa fe

eptir logmåli, séu aldeilis afskipabir og fyrirbobib ab

syslumenn af J)eim lausamanns-tolla faki, sem dloglegir
ø

lausaraeuneru, heldur séeptirPmi'ngsdomi 1 vib Jiåhondlab.

1680. Forordning om et vist Compagnies Indrettelse

12. Febr. anlangende Handelen paa Island og Færoe, saa

og om Hvalfiskefang. Khavn 12. Febr. 1680 ?.

— Siell. Reg. 31, 363; Original-Aftryk hos Corfitz Luft; M.

Ket. III, 185; Qvart-Forr. 1, 470; Rubr. hos Schou I, 140.

Vi Christian den Femte Ae. G. A. V., at Vi, i aller-

naadigst Henseende til Handelens sær Nytte og Fortsæt-

telse for Vores kjere og troe Undersaatter, allernaadigst

haver for got anseet, at af den Handel paa Vores Land

Island , som tilforn af visse Participanter haver været

dreven, skal nu herefter, fra den Tid at beregne, som Vores

til de fire Hovedparticipanter allern. given Octroy er ude,

et vist Compagnie for samme Lands Befaring indrettes;

hvorfore alle og enhver, som i samme Compagnie ind-

*) see ovenf. S. 42. , .
•

'

.

2
) see Plak. 13. Mai 1682.
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skyde ville, sig hos Os elskelig Bartholomæus Jensen, 1680.

Assessor i Vores Hoiesteret og Borgemester her i Vores 12. Febr.

I kongelig Residentsstad Kjobenhafu, inden Aar og Dag an-

i
give kunde. Og skal dennem allernaadigst tilladt være,

L tilkommende Sommer med Færoes Handel en Begyndelse

lj at gjore, desligeste at doggere og fiske under Gronland,

I Island og Færoe, og al den Fisk, de i saa Maader indforer,

skal, indtil det nye islandske Compagnie begynder, for al

Besvering fri være, saavel som ogsaa hvis Tran de be-
J

kommer, om de paa Hvalfiskeri rede vilde. Dernest skal

det alle og enhver af Vores kjere og troe Undersaatter

allernaadigst være tilladt, at fare paa Hvalfiskefaug, mens

at doggere under Island og Færoe bemeldte Compagnie

alene. Iligemaade ville Vi dennem hermed allernaadigst

bevilge, at fare til Landene i Island og Færoe, og sig

der at forsee med hvis de til Forfriskning behovendes

k, vorder, dog ikke forend Frihedsaarene ere expirerede nogen
i

S Handel sammesteds at drive. Til hvilken Handels Fort-

I sættelse Vi dennem de tvende forste Aar til Doggeren

lj fremmede Skibe at befragte allernaadigst bevilge ville,

lj dog skal Udredningen skee her fra Vores kongelig Resi-

ti dentsstad Kjobenhafu. Og skal saavel dennem som alle-

I rede trafiquerer paa Island, som dennem, der nu at handle

paa Island og Færoe allernaadigst bevilget er, ikke her-

efter tilladt være nogen Skibe at befragte, som ikke i

Vores Riger Danmark eller Norge hjemme horer. Ei heller

maa de efterfolgende Vare, nemlig: Brod, Ol, Brendeviin,

Snedicker-Arbeid, Hampe-Linier, Hatte og Jern-Vare, nogen

] r

andensteds lade forskrive, uden fra Vores egne Lande og

Riger, under Skib og Godses Fortabelse, og Straf som

vedbor, hvorefter sig alle og enhver allerunderdanigst

haver at rette og for Skade at tage vare. Givet paa Vort

Slot Kjobenhafu den 12. Februarii Anno 1680 ^

s. D. Befaling til Borgmestere og Raad i begge Rigerne,

samt til Commerce-Collegium, at lade forkynde denne For-

ordning. Siell. Tegn. XLII, 229b-230.
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') jevnf. 7. Sept. 1545.
3
) Denne Resolution er bekræftet med Hensyn til Tiende til

Præst og Kirke af Snéksdalseyjar 3. Juli 1683 (Althingsb.

. s. A. Nr. 7).

1680. Althings-Resolution ang. Fisketienden paa Vest-

30. Juni. mann6. 30. Juni 1680 *. — Althingsb. 1680, Nr. 3.

TJm tillag prestanna i Vestmannaeyjum. Fram kom

sera Oddur yngri Eyjolfsson, prestur i Vestmannaeyjum,

auglysandi t>ab kenniddmurinn ab J>ingvelli nu J>ann 29. fe

Junii ålitio hafbi, uppå prestsins umkvortun, ao honum

nokkur tregouu gjoro væri å J>vi tillagi, sem kdngleg >

majeslas Christians J>ri&ja (håloflegrar minm'ngar) hafl

prcstunum i Vestmannaeyjum til uppbeldis tileinkab,

nefuilega undirgipt af J)eim bænda skipum, sem J>ar å

kdngsins grunni er til fiskiafla haldib, hvar af presturinn

|>ykist vanhaldinn, einkanlega af hlutskipti trosfisksins utan

verti'oar. Auglysa mi log^ingismenn å h'kan hått sinn

skilning vera, og kenniddraurinn ao kvebur, svo kenni-

menniruir engauveginn firrist J>eirri rentu sem yfirvaldio

hefir J)eim nåbuglega tilskikkab, og ao trosfiski sé })ar

ekki heldur frå skilio. f

i Juli. Althings-Resolution om Tiende af Kirkejorder.

i. Juli 1680 2
. — Althingsbog 1680, Nr. 8.

j>ann 1. Julii kom i logréttu heiburlegur kennimann

sira Asmundur Eyjolfsson, og framlagbi héraosddm ur

J>drnes J^ingi, J)ess innihalds, hvort prestinum sé ei rétt

ao utheimta tiund af kirknanna eyjum sem eignum, liggj-

andi vib Skogarstrond : — tilsyarabist svo af logl^ngis-

monuum, ao J)eim J)yki tilheyrilegt prestinum greioist

ti'uud eptir rétti og tiltolu af hérnefndum kirkju eignum,

t>ar hann segist åtolulaust sinn h'undarpart af svoddau
^

eignum annarstaoar i si'num kirkjusdknum uppborib hafa;

t>6 oforskotib, kunni kirkjunnar forsvarsmenn hér nokkub
f»

i méti skjallegt fram ab bera.

t
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9

]

Althings - Vedtægt om Rævefangst og Ræve- 1680.

told. 1. Juli 1680. - Althingsbog 1680, Nr. 10. i. juh.

j Um melrakka veibar og dyratoll var svo ålyktab af

I
logmonnum og logréttunni, ab så domur sem syslumabur-

& inn Einar J>orsteinssou hefir gånga låtib 20. Mai fyrra

års, 1679, ab Kleifum undir Fjalli, sé og hafi verib ab

|
logum myadugur, åhrærandi melrakkaveibar, og l>eir sera

haim motyroanlega ebur visvitandi rjufa ebur rofib hafa,

si'ban i hérabi Jogsaminn var, séu sækjandi ura domrof

i forsvaranlegaa måla. I fyrtébum ddmi er citerabur

[>ingf. b. 6. kap. um melrakkaveibar, item aljn'ngis sara-

Jjykkt å f)ann hått : ab hver så bdndi, sem å sex saubi i

sinni åbyrgb, skal taka tvo unga melrakka ebur einn

gamlau å åri hverju, ebur gjaldi 3 ålnir i mat fyrir far-

daga, en hver ei hefir goldib fostudaginn i farddgum

j
lriki meb 4 ålnir i ålogur, Qg mebtaki J>ab hreppstjorar

$ og sæki sem vitafé hvorttveggja, en så er sækir å hålfar

il ålogur. Dyratolluriun leggist til melrakkaveibar, utan

!

hreppstjdrum synist meiri J>6rf fålækum. Undir sama

skilorbi virbist ldglnngismdnnum um })ab biilaust folk, er

a ' svo marga saubi å sem fyr um getur. Somuleibis séu

\ syslumenn vibar um landib, {>ar svo um hagar og naub-

synja kann, skyldugir ålvarlega almuganum til halda nu

hébanaf, tilbærilegum yfirvaldsins skikkunum i {>essu efni

i hlyba, nefnilega ån forsomunar dyragrenin upp ab leita,

og l>eim sem dyrunum eybir sin billeg omakslaun refju-

} laust ab betala.

i

* Althings-Beslutning om de Spedalskes Under- 3. Juli.

^ holdning paa MoSrufell. 3. Juli 1680. —
Althingsbog 1680, Nr. 20 (18).

Um forlagseyri })eirra spitelsku å Mdbrufelli: uppå

bréflega abspurn valdsmannsins Hrdlfs Sigurbssonar svara

logmennirnir, ab })eim synist til reikm'ngskapar færast

skuli um årib iv
€

fyrir kvennpersdnu en v* fyrir karl-

i mann , af J>vi spitelska fdlki sem å hospitals rentunni
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1680. forsorgast, utan svo sé virbast kunni meb dåndismanna
s

~jp^rw^raati, ab frekari forlagscyri I>.urfi, J)å sé J>ar um hosp-

italsins forråbamanna Ieitab.

6. Juli. Althings - Vedtægt om Beregningsmaaden af

Gjaftold. 6. Juli 1680. - Althingsbog 1680/Nr. 43 (36).

Um J)å hlybni, sem syslumenn å landinu vilja af al-

miigaDura utheimta, og J>eir nu fyrir landfogetanumundir«

rétta, ab ei svo full réttugheit fåi sem fyrrum, samankom mi

logmounum og logréttunni , meb rå&i og sam^ykki land-

fdgetans Johanns Péturssonar Klein, ab su skyldu-hlybni

vib kongsvaldib skuli hér eptir svo haldin vera um allt

landib, ab så sem logti'unda skal eina x aura gjaldi einn

fisk ebur haus vir&f ; af 1 hundrabi 2fiska; af 2 hundr-

ubum 3 fiska ; af 3 hundrubum 4 fiska ; af 4 hundrubum

5 fiska, en ekki framar, i gobum og gildum landsaurum,

og J>eir sem ekki gjalda eptir J>essu i rétta tib, sekist eyri

vib kong ; en ef inotyroanlega J)rjdzkast, svo sannbcvisab

verbi, skuli sem fyrir domrof straffast
1
.

1681 - Reskript til Henrik Bjelke, ang. Nedsættelse

II^S af Krigsskatten. Khayn 17. April 1681. —
Original i Stiftamts -Archivet i Island, A. 105, publiceret paa

Althinget 1G82; Norske Tegn. XII, 244.

Christian den Femte <fcc. V. S. G. T. Eftersom Vi

af Vores troe Undersaatter paa Vort Land Island, deres

allerunderdanigste indsendte Supplication
, allernaadigst

fornemmer deres slette Tilstand og Vilkaar, særdeles for-

medelst den store Skade de skal have taget paa deres

Quæg og Bæster forleden Aar. Da haver Vi i den Hen-

seende af sær kongelig Naade allernaadigst bevilget, at

') Denne Vedtægt er gjentaget og stadfæstet af Althinget

1686 (Althingsb. 1686, Nr. 27), med den nærmere For-

klaring; at Ydelsen af Gjaftold «var ei uppa bændanna

verkahjii skilib, einkum f>au sem fyrir innan skiptitiund

eru» (sst. Nr. 24).
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de for den halve paabudne Krigshjelp, efter Vores til- 1681.

forn derom udgangue Breve, maa være forskaanet; dog
^AprTT

at cle den anden halve Part indeværende Aar aflægger,

og leverer til det islandske Compagniets Participanter,

efter Vores til dennem derom udgangne Befaling. Thi

er Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du ved din

Fuldmægtig, Johan Petersen Klein, al fornoden Anord-

ning lader gjore, at Sysselmændene, hver udi sin District,

forskrefne paabudne Krigshjelp indfordrer, og af Ind-

byggerne paa de Hafner som beseigles og for deunem

bedst belejlig bliver, imod Quittering leveret vorder, paa

det at rigtig Regnskab derfor paa Vores Rentekammer

ved dette Aars Udgang forsvarligen kan aflægges. Dermed

skeer vor Villie. Befalendis dig Gud. Skrevet paa Vort

Slot Kjobenhafn den 17. Aprilis Anno 1681 h

Bestalling og Instruction for Hannes Thor- Juni.

leifsson som Antiquarius regius. Khavn 7. Juni

1681. — Bekjendtgjort paa Althinget 1682; Siell. Reg. 32,

201 b; trykt i Nord. Tidsskr. for Oldkynd. 3, 90.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at Vi aller-

naadigst haver bestilt og antaget, saa og hermed bestiller

og antager Hannas Thorlefsen til at være Vores Anti-

qvarius Regius. Thi skal han være Os, som sin absolut

og souverain Arve-Konge og Herre, huld og troe, Vores

og Vores kongelige Arvehuses Gavn og Bedste soge, vide

og ramme, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne og

Formue hindre, forekomme og afværge. I Særdeleshed

') s. D. Reskr. til det islandske Compagnies Participanter,

at de overlades hver Vet Fisk, som de overfore, for i

Rd., og skulle de modtage allehaande Varer af Indbyg-

gerne efter den Anordning som Stiftbefalingsmandens Fuld-

mægtig, Johan Petersen Klein, maatte gjore, og for egen

Risiko overfore Varerne for bem«« Betaling, samt i Zahl-

kammeret aflægge Regnskab for det Indkomne til forst-

kommende Michaélis. Siell. Tegn. XLIII, 8& b.
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1681. skal han tilforpligt være, foruden hvis forrige Antiqvarius

7. Juni. haver haft at forrette:
~"~~s^""~"

1) Aarligen til Trykken at forfærdige nogle Manu-

scripta af de gamle Antiqviteter udi Vore Riger Danne-

mark og Norge, fornemmeligen udi Vort Land Island,

tilligemed deres Danske og Latinske Versioner, og en god

Forklaring over alt det, som i samme Skrifter kan være

befattet. — 2) At forskaffe aarligen til Vores eget Biblio-

theque nogle gamle og rare Manuscripter, tillige med deres

Version og Forklaring. 3) At forfatte det forste mueligt

er en rigtig og fuldkommen Islands Historie, saavel an-

gaaendis Historiam civilem og ecclesiasticam fra Islands

forste Bebyggelse til nærværende Tid, som Historiam

naluralem paa alt det, som der i Landet besynderligen

kan være at iagttage. — 4) At forskaffe med Fremtiden

en rigtig Copie og Beskrivelse af gamle og nye Monu-

menter og curieuses Inscriptioner, som i for
ne

Vort Land

Island kan findes. — .5) At advisere aarligen Decauo

Facultatis Medicæ, eller Philosophicæ, hvis han eller

andre der i Landet in Naturalibus kan observere. —
6) At forskaffe til Vores Raritetkammer hvis Rart der udi

Island forefalder og han kan overkomme.

Til hvilken Ende hermed allernaadigst anbefales Alle og

Enhver udi bemeldte Vort Land Island, som et eller andet af •

saadanne Antiqviteter kunde have, at de lader sig finde villige

til samme Antiqviteter hannem at vise og meddele, dog

saaledes, at han skal være pligtig til Enhver sit Eget

uden Skade inden en vis Tid at restituere; udi hvilket

Forskrefne, saavelsom udi alle andre Maader, han sig,

som det en ærlig, tro og oprigtig Antiqvario Regio egner

og vel anstaaer ,
tilborligen haver at skikke og forholde,

efter den Eed han Os derpaa gjort og aflagt haver. Og

haver Vi allernaadigst bevilget hannem for samme hans

- ' Tjeneste og Bestilling til aarlig Lon og Besolding 300

Rdlr, som hannem qvartalviis af Vort Zahlkammer rigtigen

skal betales, og begynde fra dette Vores Brefs Dato
, og

saaledes eontinuere indtil Vi anderledes derom tilsigendes
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vordcr. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst

haver at rette , ei gjorendes hannem herudinden Hinder

eller Forfang i nogen Maade, under Vor Hyldest og Naade.

Givet <fcc. Hafniæ den 7. Junii 1681 K

Althings-Resolution om Klosterholderes Skat- Ju,i -

frihed. 4. Juli 1681. — Althingsb. 1681,Nr. 17.

Ura skattgjald klausturhaldara. Fram komu virbug-

legir menn Jon j>orleifsson og Oddur Jonsson, klaustur-

haldarar å jrfngeyrum og Reynistafc, og oskufcu af

logmonuum og logréttunni andsvars, hvort J>eir svo sem

almennilegir bændur i sveitinni skyldu til kdngsvaldsins

skatt og gjaftoll greifca. Og er 16g})ingismanna meim'ng,

eptir kongl. Maj'. Recess, af) J)ar um muni friir vera inu

til æ&ra yfirvalds skikkunar, ef å annan hått kann afc

auglysast, sty&jandi einnig sinn skilning vi& hirfatjorans

Di&rik Pi'm'ngs dom, genginn 1530 3
,

^ess innihalds, a£>

nefndarmenn og kongsins handgengnir skuli skattfriir vera.

Kongelig Resolution, ang. Bortforpagtning af n. oktbr.

Indtægterne af Island og Færoerne. , Khavn 17.

Oktobr. 1681. — Rentek. Deliberat. Prot. 4, 185 b.

Om Landskylden af Island og Ferroe, med andre

deres Indkomster, visse og uvisse, vil opsættes et Over-

slag, at de derefter kan bortforpagtes det hoieste mueligt

er, til kongelig Intraders Forbedring. (I Anledning af

Rentekammerets Forestilling 17. Okt. 1681: at den Tid, i

hvilken »Island haver været — til visse Personer forpagtet«,

forlober med Aaret 1682, hvorhos Rentekammeret foreslaaer

at Landskylderne bortforpagtes under eet).

!

) s. D. Ordre til Henrich von Stocken, at udbetale Anti-

quarii regii Hannes Thorleifssons aarlige Lon. Siell.

Tegn. XLIII, 92.

') rettere 1. Juli 1490 § 3, see ovenfor S. 42.
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1682. Patent om Bededage paa Island og Færoe.
lBrMar^ Khavn 18. Marts 1682. - Bekjendtgjort tilligemed

vedfolgende Reskript i Synodalforsamling for Skalholt Stift

1682. — Siell. Tegn. XLIII, 324—327; Original -Aftryk hos

Luffts Enke
;
Quart-Forr. I, 798 ; Rubr. hos Schou I, 204.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. At eftersom

Guds Vredis Riis lader sig endnu paa mange Steder

rundt omkring os i adskillige Maader kjende og tiisjune,

nu med Krig og Blods Udgydelse, nu med Peslilentze og

smitsomme Sjugdomme, nu med Hunger og Dyrtid, hvilke

ere de slore Landeplager, som Gud allermeest plejer at

straffe et syndigt og haarduakket Folk med, og Vi dog

til Vor storste Bekymring fornemmer, at jo nærmere Gud

kommer os med saadanne Vredistegn
, og jo mere han

truer os for vore mange grove og raotvillige Synder,

jo mere tager Synd og Ondskab til iblandt os, saa at det

sjunis ligesom man beflittede sig med idelig Synder og

Laster at drage hans Unaade over os, og gjore Straffen

langt storre for os, end den har været. Og al den Stund

Gud beviser sig saa naadig imod Os, Vore Riger og begge

deris Indbyggere, at han endnu holder Riset tilbage fra

vore Skuldre, og saaledis med sin faderlig Langmodighed

indbjuder os til en sand og alvorlig Omvendelse fra Syn-

den : Da paa det vi i Tide, forend det Onde plat rammer

paa os, formedelst en retsindig Poenitenze, med Hjertens

inderlig Suk og Paakaldelse maa stille voris fortornede

Guds og kjere himmelske Faders vel forskyldte Straf og

Vrede, og saaledis fra Os, Voris Riger, Lande og samtlige

Vore kjere Undersaatter, ved Guds Bistand, betimelig af-

bede de store, overhengende ,
almindelige Plager, haver

Vi hoinodvendig eraglet, trende almindelige Faste- og

Bededage hermed at paabjude, som ere berammede at

skulle holdis paa Vore Lande Island og Færoe den 2.,

3. og 4. Augusti forstkommende, udi nærværende Aar.

Og paa det et saa gudeligt og saa hoiraagtpaaliggende

Verk med en god og christelig Forberedelse vel maa

begyndis, da ville Vi, at intet Torf nogeusteds maa holdis
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Tisdagen tilforn; og skulle overalt paa Landet samme 1682.

Tisdags Aften for hver Bededag, Klokken sex, riugis med 18. Marts,

de storste Klokker til hver Kirke, da alle Boder og

Kjeldere, hvor nogen Slags Drik eller anden Vare selgis,

strax skal tillukkis, og ingen videre Handel, i hvad det

og vore kan, den Aften drivis, men ethvert Guds Barn

flittig raudsage sig self og sine Idretter, og med et anger-

fuld Hjerte alvorligen afbede al sin Forseelse, hemmelig

eller aabenbare, baade imod Gud og hans Neste, og

saaledis rettelig berede sig i Kydskhed, Ydmyghed, Ædrue-

lighed, Kjerlighed og Stilhed at mode sin Gud med en

ifrig og andegtig Bon, paa det, naar vi saaledis falder

Voris fortornede, kjereste Gud og Fader ydmygcligst til

Fode, og af Hjertet angrer og fortiyder vore begangne

Synder, at Voris Bededag maa da vorde Herren en be-

hagelig Dag, og vi udi voris store Anliggende maa finde
*

et mildt og naadigt Svar, at han enten aldelis afverger

Straffen , eller og faderligen den formilder. Thi bjude

og befale Vi hermed alle Vore kjere og troe Undersaatter,

at de retter dennem efter, ædrueligen, skikkeligen og

betimeligen paa fornefnte trende almindelige Bededage

til Kirke og Guds Huus alle endregteligen
#
at komme,

. og indtil alle Tjenesterne paa hver Bededag ved Guds

Bistand andegteligen ere forrettede, at faste, og dennem

fra al Arbeid, Reiser (Posten alene undtagen), samt Spil -

og Dobbel og anden verdslig Forfengelighed entholder,

og af yderste Magt beflitte dennem paa med saadan chri-

stelig Andagt at fremkomme, at det for Gud i Himmelen

kan være tekkeligt og behageligt. Til hvilken Ende paa

fornefnte trende Bededage ikke nogen Ting, Stefne, eller

anden slig verdslig Handling eller Forsamling maa hol-

dis; item skal strengeligen være forbudet, udi alle Ordi-

narier
,
Pensioner, Herberger og Vertshuse eller Kroer,

Mad eller Drikke, forend al Gudstjeneste, som oven

meldet, fuldkommen er forrettet, nogen, i hvem det og

være kan, at give eller skaffe , v de Syge og Svage her

ud inden undtagen ; befindis nogen sig her imod util-
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1682. borligen at forholde, straffis uden Persons Anseelse som
v

T^T"^Yoris Mandaters motvillige Overtrædere, hvormed da hver

Steds Ofrighed lilborlig Jodseende sliaJ have, og der over

alvorligen holde, saafremt de ikke vil tiltalis, om de her

udi forsommelige at være beflndis. Og paa det Voris

christelig Jntention, Gud foruemmeligen til Ære, maa

skee al muelig Fornoielse, skal hermed strengeligen for-

budet være al Spil og Leeg uden Kirken, saavelsom

store Værtskaber og Gjestebuder, saalenge disse Bededage

paa staaer, saafremt de, som sig imod nogen af disse

forskrefne Poslcr forseer, ikke tilborligen ville slraffis, og

derforuden være Kirkens Disciplin og videre Tiltale under-

given. Og skal Voris Amtmænd, Superintendenter, Fogder

og alle andre Vedkommende, som dette Voris Patent under

Vort Cancelli-Seigel tilskikket vorder, det paa behorige

" Steder til allis Efterretning strax lade læse og forkynde,

saa og derhos tillige med Provsterne og Presterne flittig

og forsvarlig Indseende have, at denne Voris allernaadigste

Villie i alle Maader tilborligen efterkommis. Givet paa

Vort Slot Kjobenhafa den 18. Martii Anno 1682 ^

25. April. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Taxtens

Forandring. Khavn 25. April 1682. - Publiceret

paa A'lthinget 1682 og indfort i Althingsbogen (Nr. 4); lige-

ledes bekjendtgjort i Synodal forsamlingen for Skalholt Stift

1682. Rentek. Exped. Prot. 16, 345; M. Ket. III, 192.

Christian den Femte <fcc. V. S. G. T. Saasom Vi

efter disse Tiders Tilstand befinder, at Kjobmændene,

som seile paa Vort Land Island, ikke vel kunde continuere

med deris Handel der paa Ilandet, saa fremt de obli-

geredes til at blive længere ved den Taxt, som for saa

') Under s. D. ere udstedte Reskripter til Biskopperne paa

Island, Gisli J>orlåksson og porbur [>orlaksson, at anordne

det Nodvendige med Hensyn til fornævnte Bededage.

Siell. Tegn. XLIII, 322—324. - I Synodalforsamlingen for

Skalholt Stift bestemtes, at Bededagene ikke skulde holdes

i Rad, men een i hver Uge efter hinandeu.
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mange Aar i gode og frugtbare Aaringer med lod- 1682.

byggerne der paa Laudet ere oprettede, og Vi dog naa "

"^T^ApriT
digst ville, at Vores lijere og troe Undersaatter paa

bemtc Vort Land skulle vorde herefter, som tilforne,

til deris Nodtorft lilborligen forsjunede: da ville Vi

allernaadigst hermed have befalet, at lire af Vores

'ttidersaatter paa bemte Vort Land Island, som ere Syssel-

mænd, eller andre forstandige, gode Mænd, og vide Land-

sens Leilighed og Tarf, skulle i Aar med forste Leilighed

og med skriftlig Fuldmagt af det ganske Land sig her

til Os udi Vores konge] . Resideutsstad Ejdbenhafn begive,

og med Kjobmændene der sammesteds om et billigt og

lideligt Kjob paa alle Slags Vare til Landets Fornodenhed

accordere, saasom de paa begge Sider kunde blive ved

Magt, hvilke fire af Landsens Udskikkedes Reise frem og

tilbage, samt Fortæriug her i Riget, de fire Hoved-

Participanter med deris Kjobmænd skulle bekoste og be-

tale; hvorfore Voris allernaadigste Villie og Befaling er,

at du gjor den Anstalt, at samme fire Fuldmegtige der

af Landet, som for er meldet, fremkommer, anseendis

det ganske Land og des ludvaanere storligen Magt der-

paa ligger. Hvorefter &c. Skrevet paa Voris kongelige

Residents udi Kjobenhafn di 25. Aprilis Anno 1682.

Plakat om den islandske og færoeske Han* 13. Mai.

dels Forvaltning udi et Compagnie. Khavn 13.

Mai 1682 1
. — Rentek. Exped. Prot. 16, 371—384; Ori-

ginal-Aftryk hos Lufts Enke; M. Ket. III, 193; Qvart-Forr.

I, 814; Rubr. hos Schou I, 213.

- Vi Christian den Femte <fcc. G. V., at eftersom de

Aaringer, i hviLke den islandske Handel haver til visse

Participanter været forpagtet, med dette indeværende Aar

1682 lober til Ende, og Vi naadigst haver for got be-

funden, den islandske og færoske Handel at lade komme

udi et Compagnie under eu vis Direction, paa det Han-

l
j jevnf. Octroy 29. Januar 1684.

!

25*
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1682. delen udi benefote Lande lil Indbyggernis storre Nytte

13. Mai. og Fordeel kunde fremmis og fortseltis: da haver Vi
~J,~

""^""hermed allernaadigst villet gjore bekjendt de Vilkaar,

hvorpaa Vi dennem, som i samme Compagnie agter at

interessere, Handelen tillige med benefnte Landes visse

og uvisse Indkomst ville allernaadigst overlade, nemlig at

:

1) Compagniet skal ingen anden med sig i bemeldte

Handel indtage, end de, som erc Voris edsorne Under-

saatter og i Voris Riger og Lande bosiddendis. — 2) Skal

bemeldte Compagnie alene være tilladt at handle, kjobe

og sælge paa Island , Færoe og de andre smaa , der

under liggende, Hafner og Boyer, saa og at fiske fire

Mile runden omkring ud fra Landene i Soen, og ingen

anden, være sig indlandske eller fremmede, under Straf

af Skib og Godses Forbrydelse hvor det antreffis. Be-

trædis Nogen herimod, eller nærmere Landene end 4 •

Mile at drive nogen Handel eller Doggerie, da skal deris

Vare med Skibene være confisquerede og til Compagniet

hjemfalden, og Personerne, som der paa fare, derforuden

straffis efter Sagens Beskaffenhed paa Kroppen. Og maa

bemeldte Compagnie saadanne forbudne Handlere og

Fiskere, det være sig af hvad Nation det vil, lade an-

taste, med de Vare, som de hos dennem finder i Landet,

og udi forbemeldte District ud fra Landet
, og til Besse-

stæd lade opfore, at de der af Voris Fogder, Laugmend

eller Sysselmend, uden Ophold kunde dommis ; mens der-

som nogen af Parlerne med samme Dom ei skulle være

fornoiet, da bevilges den, som derpaa anker, at lade

samme Dom indstævne for Voris Admiralitet her i Voris

kongelige Residentsstad Kjobenhafn , og det antastede

Skib, Gods og Folk her hid at fore, hvori samme Sag

uden ringeste Ophold af Voris Admiralitet skal paa-

kjendis; og skal Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne

forbudne Handlere antreffis, under deris Bestillingers og

Boeslods Fortabelse, forpligtede være med al Magt be-

meldte Compagnies Fuldmægtige at være behjelpelige,

samme Personer eller Skibe at optage, og til Bessestæd
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at henfdre, paa det de Fremmede, som sig imod Voris 1682.

Octroye noget i Island eller Færoe foretager, Compagniet 13. Mai.

til Prsejudilz i deris Handel
,

tilborligen maa vorde for-

hindrede. Skulde og, imod Forhaabning, Compagniet

alene ikke befinde sig mægtig nok at afholde saadanne

forbudne Handlere eller Fiskere fra bemeldte Lande, da .

ville Vi dertil betideligen om Foraaret Voris egne mon-

terede Skibe og Jagter henskikke, saasnart Vi tilforn af

Compagniet allerunderdanigst derom bliver underrettet,

som saadanne Lurendreiere kunde optage og forhindre. —
3) Bemeldte Compagnie maa ingen andre Skibe fragte til

forbemeldte Lande, end de i Danmark, Norge, Flensborg

og Sonderborg hjemme horer, og der alene Voris edsorne

Undersaatter tilkommer, paa hvilke Skibe Skipperne skulle

være Voris edsorne Undersaatter og i samme Voris Riger

og Lande bosiddendis
,

og der holde Dug og Disk. —
4) De Vare, hvormed forbemeldte Lande skal forsorgis og

sammesteds forhandlis, skal iudkjobis udi Vore Riger og

Lande, saa fremt de der ere at bekomme, og ingen

andensteds end i Kjobenhafn til samme Hafner indskibes;

dog skal Compagniet saadanne Vare, som ikke her i

Landet kan gjoris, saalenge være tilladt fra andre Stæder

at forskrive, indtil des nogen sig her nedersetter, saa-

danne Vare her i Landene at fabriqvere, hvorefter de

dennem ingen andensteds end her skulle indkjobe, dog

skal de deris behovende Salt til Fiskeriet der i Landene,

samt anden Brug, være forpligtede af Salt- Compagniet

her i Kjobenhafn sig at tilforhandle, som dennem saa-

dant Salt told- og consumtionsfri og for en billig Pris

skal levere, hvilken Told dennem igjen af Voris Toldere,

naar de bem te Compagniets Hænder derfore fremviser,

skal vorde godtgjort. — 5) Samme Compagnie skal for-

sorge Indbyggerne i bem t8 Lande med gode
,

dygtige og

vel forvarede Kjobmandsvare, og det saa rigeligen, i

Synderlighed med de Vare som til Lifsens Ophold gjoris

fornoden , at Ingen i Landene derover kan have billig

Aarsag sig at besvergc. — 6) Maatte og nogen Krig,
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1682. det Gud naadelig afvende, paa disse Riger og Lande

13. Mai. indfalde, at bcm te Compagnie ikke skulde her fra Rigerne

kunde forsorge Landene med nodtorftige Vare, da skulle

de fra andre Riger eller Republiqver, hvor de bedst

kunde, saa raegit ved deris Correspondence derhen for-

skaffe, at Indbyggerne overalt i Landene ved bemeldte

Hafner kan vorde forsvarligen forsynede. — 7) Re-

meldte Compagnie maa selge og kjobe paa bemte Hafner

efter Landsens Taxt, og det ved det rette sædvanlige

Alnemaal og Vægt, dog skal det hundredeste Kjob, som

for 20 Aar siden var brugeligt, ved Selgen eller Kjoben

efter denne Dag ikke maa brugis. Saa skal og Com-

pagniets Retjente sig venlig og med god Omgjengelse

. imod Landsens Indbyggere, Geistlig og Verdslig, forholde,

saa at ingen med Billighed kan have sig over dennem at

beklage, hvorimod Islænderne og de Færoske skulle for-

pligtede være, at levere dennem gode, dygtige Kjobmands-

Vare, nemlig reen, ukassen, umalten og ufrossen Fisk,

og som Blodbenen ere vel afskaaren tre Led nedenfor

Naufleu, reen og klar Tran, gode Mandshoser og Vanter,

Hoserne een Sjellands-Alen lang, og deris Vide der efter,

Vadmel 2 islandsk Alen bredt, og alle andre gode og

dygtige Vare. — 8) Hvad Vare som Compagniet fra

bem te Lande lader udfore, skulle de det meste mueligt

er paa fremmede Steder forhandle, undertagendis saa

mange Fiskevare som Vi og Voris Lande behove, og skal

Compagniet tilforpligtet være med alle fra Island paa

Elveu kommende Skibe udi Voris Fæstning Glyckstad at

indlobe og der i 5 Dage holde deris Vare fal for Byen

og Landets Indvaauere , eller for hvem med dennem

handle vil, mens dersom Ingen sig da indfinder, som

dennem i værende 5 Dage der deris Lading vilde afkjobe,

da maa de dermed henseigle hvor dennem lyster. —
9) Islænderne og de paa Færoe skulle ei med nogen

Anden, hvem det og være kan, enten paa Landene eller

udenfor Landene i Soen, Haufner eller Fjorder, eller

nogen andensteds være tilladte at handle, kjobe eller
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selge, uden alene med bemta Compagnies Fuldmegtige 1682.

udi forben\*
c Lande, ei heller nogen Fisk til Fremmede 13. Mai.

af deris Baade selge, naar de med dennem ere ude at
^"^"^

fiske, under deris Bestilling og Middels Fortabelse, samt

Straf paa deris Person efter Sagens Beskaffenhed paa

Bremerholm i Jern , og dersom Sysselmændene ei aaben-

barer saadant, eller med al Magt Andre forhindrer, men

derimod selv handler med saadanne Lurendreiere, da

skal han slraffis (foruden hans Bestillings Fortabelse) paa

hans Boeslod , hvoraf den halve Deel til Angiveren skal

være forfalden, og den anden halve Deel til Compagniet.

— 10) Og som ingen uden Voris egne Undersaatter maa

bruge nogen Doggeri omkring Island og Færoe inden

fire Mile nær omkring Landene, da skal Compagniet ikke

derpaa maa nægte nogen des Frihedsbrev, mens uden

uogen Kjendelse eller Afgift saadant dennem . lade være

folgagtig, og med al Iver befordre og i Nod assistere

dennem, saa længe de ingen Handel i Laudene eller der

omkring, imod deris Privilegier, foretager. Dog skal

bem te Doggere af Landene eller Fiskebaadene , som ere

ude at fiske, ikke maa tilhandle sig nogen Fisk eller

andet, det være sig hvad det vil, uden de vilde agtis

og straffis som andre uprivilegerede Handlere. — 11) Hvad

Mineralier som der i Landene findis og Vi naadigst derfra

agter at lade hente , skal Compagniet for billig Fragt til

Voris kongelige Residentsstad Kjobenhafn med deris Skibe

lade hidfore. — 12) Vi ville og allernaadigst handthæve og

forsvare bem <a Compagnie udi deris Handel, saa at den-

nem hverken af andre Voris Undersaatter eller Fremmede

nogen Indpas her imod skee skal. — 13) Naar Com-

pagniet eller nogen af deris Betjente nogen paa bem*#

Lande kan have at tiltale, enten for Gjeld eller anden

Sag, da skal saadant skee for Voris Fogder, Laugmændene,

Sysselmændene eller Rettens Betjente, efter Lands Lov og

Ret og ikke anderledis, og det uden lang og ubillig Op-

hold
, hvormed Voris Fogder, Laugmænd og Sysselmænd

skulle have Indseende, som de agter at svare, om nogen
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1682. Klagemaal der Over paakommer. — 14) Paa det og

13. Mai. bem" Compagniets Kjobmænd og Betjente paa forbem te

Lande ei over deris rette Tid sltal opholdis, og til stor

Skade og Forsommelse blive beliggende, da skal Ind-

byggerne og Almuen paa Landene pligtig være til Kjob-

mændene, hvis de skyldig bliver, udi betimelige Tid at

betale, som er paa Island for synden inden Petri Pauli,

for vesten inden St. Canuti, og for norden og osten in-

den St. Laurentii, eller i det allerseniste 8 Dage efter

forbemeldte Terminer, og paa Færoe til 11. Juni og

11. Decerabr. — 15) Bemeldte Compagnie maa ei nogen

Efterliggere om Vinteren lade efterligge paa forbemeldte

Haufner, ei heller nogen Vare til nogen Jslænder at for-

handle lade levere, under 1000 Rdl. Straf til Voris

Qvæsthus for hver Efterliggere eller hver Islænder, Com-

paguiet nogen Vare betroer for sig at selge. — 16) De
m

som paa Voris Vegne haver at befale, og Vi allernaadigst

fornoden eragter til samme Lande at hensende, skulle .

bem <a Compagnie være forpligtede at fore frem og til-

bage, uden nogen Vederlag, paa de Tider naar deris

Skibe gaaer til og fra Island og Færoe; desligeste de af

Laudenis Indbyggere, som ville her til Riget hidreise.

Dog skal Voris Betjente og andre selv forskaffe sig deris

Underbolding paa Reisen og ingen Kjobmandsvare til

eller fra Landene fore, ei heller nogen Handel der i

Landene drive
1

, under samme Varis Forbrydelse, og den

Straf paa deris Personer som andre uprivilegerede Hand-

lere. — 17) For saadan Benaading og Haufnernis Beseig-

ling, saavel som for Landenis Afgift efter Jordebogen og
\

anden uvisse lndkbmst Os kan tilfalde, hvilken Voris

Fogder aarligen skal tilholde Indbyggerne til Compaguiet

rigtigen og udi rette Tide at levere, skal Compagniet

imod Voris Qvittering aarligen udi Voris Zahlkammer er-

lægge hver 11. Decembr. en vis Summa Penge, som

Magistraten udi hver Kjobsled af Voris Rentekammer her-

efter skal vorde communicerit, hos hvem de, som udi

dette Compagnie agter at interessere, saadant haver at ,
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Jornemme, og skal Compagniet self clarere Tolden og

Consumtionen af de Vare , som herfra derhen skibes, og

derfra hidforis at consumeris. — 18) Hvad Compagniet

selv videre til deris Negotie at befordre tjenlig befinder

Os allerunderdanigst at foreslaae, ville Vi, efter des Billig-

hed til Landenis og Negotiens Befordring, aliernaadigst

* confirmere. — 19) For det sidste haver Vi aliernaadigst

forundt og bevilget Compagniet med forskrefne Conditio-

ner og Vilkaar den Haudel at bruge udi 20 Aar fra dette

Vort Brefs Dato at regne, udi hvilke Aaringer dennem

intet imod disse forskrefne Punkter skulle paabjudis.

Thi forbjude Vi alle Voris Rigers Indbyggere, saa og

fremmede og udlendiske, for"
8 Compagnie, som Vi saa-

ledis haver privilegeret, her i mod i deris Handel og

Trafik nogen Forfang, Indpas eller Forhindring at gjore,

under Vor Hyldest og Naade. Hvorfor enhver af Voris

kjere og tro Undersaatter i Voris Riger og Lande , som

paa forskrefne Maade agter at træde sammen udi dette

forskrefne Compagnie, samt islandske og færoske Handel,

haver sig hos Os elskelige Bartholoraeus Jensen, Assessor

i Voris Hoiesterct, samt Borgeraester her i Voris konge-

lige Residentsstad Kjobenhafn, inden den 1. September

skriftligen at angive, tillige med den Sum, de udi samme

Handel agter at indsætte, saa og de fraværende paa deris

Vegne nogen her at fuldmegtige, som med de her tilstede

værende Interessenter kunde paa deris Vegne beslutte

hvis de samtlig til Compagniels Fordeel og Nytte tjenlig

eragtcr. Dermed &c. Givet paa Voris kongelige Resi-

dentz udi Kjobenhafn den 13. Mai Anno 1682.

Althings - Resolution ang. Capeliers Vragret. 3. Juli,

3. Juli 1682. — Althingsb. 1682, Nr. 20.

13m hålfkirkua og alkirkua vogrek. Kom til tals i

logréttu um hålfkirkjur, å hverra 16& })a& vogrek upp

bera kynni, sem væri afeik, furu efca greni, hvortheldur

a& kirkjurnar eiga meir e&ur minna i rekanum, og

auglysa logjn'ngismenn sina meining, ab hålfkirkjur sem
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16&2. alkirkjur eigi sannarlega J)ar not af ab hafa, eptir Kongl^

"^T^j^jlaj" Er. 3. håloflegrar minmngar bréfi
1
, i hverju [)ess-

håttar vogrekanna tegund er kirkjununi abgreim'ngarlaust

vægbarlega eptirlåtin.

5. Juli. Althings - Vedtægt om Lammedrift og Fjeld-

gang. 5. Juli 1682. — Althingsb. 1682, Nr. 32.

Uni lambarekstur og fjallgaungur. Fram kom domur

ur |>verår Jringi /vestan Hvitå
, genginn ab Dyrastobum

17. Maji
J>.

å. af valdsmanDinum Joui Sigurbssyni,

åhrærandi rekstur J>eirra lamba, sem eru uieb jarmi i

afréttinni eptir skilin, og samdægris i biifjar haga heim

aptur hlaupa, buenduni til baga å sinni malnytu; hvers

vegna hérabsdomurinn til heldur: — 1) ab J>au skuli v

dægur beima geymast, åbur rekin er^i, og rekist i afrétt

. mibja. — 2) ab fullorbnir menn burbagobir séu å haustin

til fjallskilanna sendir, og hver sem buudrabs eba lleiri

sauba von å, sendi tvo menn til leitar, ebur annan i

eptirleitir, meb breppstjdranna rabi..— 3) ab enginn megi

saubi afhenda ebur bldbmarka låta, iunan ebur utan al-

mennings, fyr en hreppstjorar meb valdsmanni ab réttum

libnum leyfa. — 4) ab bvorki ungt fé né gamalt skorib

ebur logab sé lir sibustu rétt, fyr en virt er, og J)ess-

håttar fé sé rétt ab virba uær vanfært eba foburlmrfi

reynist, og hvabnær så sem fdbrar eba forvarar eignast

skuli, sem er å ^ribja hausti. "— Er nu Idgjringismanna

andsvar hér uppå, ab J)éir séu ollum J)ess doms bi'ngab

settum poslum samf)ykkir, og sé skylduglega eptir breylt,

svo sem syslumanni meb hreppstjorum J)ykir hverju bygb-

arlagi haga, undir fullkomlegt domrof og laga sektir

- J^eirra sem å moti gjdra.

23. sept. Aabent Brev ang Aflevering af Antiquiteter

til Tormod Torvesen. Khavn 23. Septembr.

Aab. Brev 3. Mai 1G50.
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1682. — Norske Reg. 14, 242b
; M. Ket. III, 202; Rubr. 1682.

hos Fogtm II, 212

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom

Vi allernaadigst haver bestilt og antaget Tormod Torvesen

. til at vere Yoris Historiographus i Vort Rige Norge, og

til den Ende bevilget, at hau maa til sig bekomme de

norske og islandske Antiqviteter, som ved Hovedkirkerne

i Vore Kjobsteder Christiania, Bergen, Stavanger og Trund-

hjem kan .lindes: da bjude Vi hermed og befale alle og

enhver Vedkommende, særdelis samtlige Capitulares ved

bem te Hovedkirker, at de paa Ansoguing lader hannem

samme norske og islandske Antiqviteter imod behorig

Qvittering vere folgagtig. Her foruden ville Vi og aller-

naadigst, at dersom bem te Tormod Torvescn kan opsporge

nogen af deslige Antiqviteter hos en eller anden af Vore

Undersaatter, de da til Yoris Tjeniste lader hannem den-

. nem for billig Betaling tilkomme. Givet &c. Hafniæ

den 23. Septembr. 1682 *

Aabent Brev om Islands Handels Forpagtning. s.Decbr.

Khavn 5. Decembr. 1682. — Rentek. Exped. Prot.

17, 15; M. Ket. III, 202; Qvart-Forr. I, 855; Rubr. hos

Schou I, 240.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at saasom Vi

den 13. Mai 1682 sidstfoiieden Yoris allernaadigste For-

ordning om Islands og Færoes Beseigling ved et sluttet

Compagnie baver ladet udgaa og der udi adskillige Be-

naadinger og Privilegier til bem te Compagnies Fremtarf,

Gaufn og Bedste haver ladet specificere : Da paa det samme

l

) s. D. Reskript til Cosmus Bornemann, angaaende Udlaan

tilTorfæus afsaaclanne »islandske Antiqviteter», som maatte

være i Bibliotheket paa Trefoldigheds -Kirke (Siell. Tegn.

XLIII, 478b
;
Fogtm. sst.), og ligeledes til Dr. Wilh. Worm •

ang. de «islandske Antiqviteter« afKongens Bibliothek (Siell.

Tegn. 1. c. 478; Fogtm. sst.). Det samme gjentages iReskr.

til begge Bibliothekarerne 21. Oktobr. s. A. med det Tillæg,

at Torfæus maa tage det Udlaante «med sig til Skibs» til

Norge (Siell. Tegn. XLIII, 504; Fogtm. S. 214).
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1682. Compagnie saa raeget bedre maa have sin Fremgang,

5. Decbr. haver Vi dertil i Begyndelsen forordnet, saasom Vi og

hermed allernaadigst forordner Os elskelig edle og vel-

byrdige Bartholomeus Jensen, Assessor udi Voris Hoieste-

ret og Borgemester i denne Voris kongelig Residents

Kjobenhafn, edle Heurik Hoyer, Assessor i Voris

Commerce-Collegio, edle Morten Nielsen, Raadmand her

sammesteds og Thomas Jenssen Dobbelsteen, som Directeu-

rer at samle Participanter, og at legge til Compagniet en

fast Grundvold og Begyndelse, saa og et Reglement der-

over at formere, og paa det at det maa falde samme

Compagnie saa meget des lettere, ere Vi allernaadigst til-

freds, at naar disse nuværende fire Hoved- Participanter

fra den Islands Beseigling aftreder, som med Anno 1683

Aars Ende skee skal, delte Compagnie tager sin Begyndelse

med Landenis Beseigling. Mens som Vi vel allernaadigst

kan eragte, at de ikke strax kan have de Midler ved

Haanden selv alle Haufnerne at forsjune, da tillader Vi

dennem allernaadigst, at de faae og mange Haufner til een

eller flere Particulier af Voris Undersaatter maa imod

visse Afgift til Compagniet overlade, dog at de saa tager

saa noiagtig Forsikkring for Landets fuldkommen Forsju-

ning efter satte Taxt, at de Os saavel dertil som til hele

Afgifterne kan svare, saa og at al Udredningen her fra Kjo-

benhafn skeer og naar Participanterne bliver ti i Tallet,

ville Vi deunem allernaadigst tillade, at de selv Reglement

sig imellem maa opsætte, om Directionen og hvad videre

Conditioner de sig imellem til Handelens Fortsettelse for-*

noden kunde eragte, hvilke Vi da efter des Beskaffenhed

og som Vi det for got befinder allernaadigst ville con (ir-

mere og- i det ovrige til dette Compagnies Optagelse al

kongelig Naade bevise. Givet paa Voris kongelige Resi-

. dents udi Kjobenhafn den 5. Decerabris Anno 1682.

1683. Kgl. Resolution ang. Ansættelsen af en Land-

17. Januar, foged i Island. Rentek. Deliber. Protok. 6a
, fol. 11.—

allerunderd. Forestilling af 17. Jan. 1683 bemærker Rentek.,
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17. Januar

at i Anledning af det aabne Brev om Handelscompagnies Op- 1683.

rettelse paa Island og Færoe, vil det, «saavel til É. K. M.'s

Interesses Iagttagelse som til Indbyggernes egen Nytte », være

fornodent at ansætte een kongelig Foged paa Island og en

anden paa Færoe, «som udi Landene i det mindste udi tre

Aar tillige kunde forblive«, og som skulde forpligtes til at

gaae fra Khavn med de forste Skibe, have Opsigt med de

forrige octroyerede Handlendes Aflevering af alt Handelen ved-

kommende til det nye Compagnie, og modtage dettes Forpligt

at vedligeholde samme, «og at hverken de afgaaende eller til-

kommende her efter anderledes med Undersaatterne maatte

.handle og omgaaes, end dennem efter E. K. M.'s Forordninger

og Octroye er bevilgede og hidindtil allernaadigst har været

tilladtw. — Tillige foreslaaer Kammeret, at de Amtmænd, som

maatte blive ansatte, «maatte i det ringeste hver anden eller

tredie Aar samme Orter beseigle, og sig om Indbyggernes

Tilstand og Betjenternes Forhold erkyndige*. Den paategnede

kongelige Resolution lyder: "Herefter forbliver det og skal

saaledes indrettes«.

Reskript til Rentekammeret, ang. Henrik

Bjelkes Lonning. Khavn 3. Marts 1683. —
Siell. Tegn. XL1V, 57

b
. — Ved dette Reskript tages »Land-

skylden og Indkomsten)) af Island fra H. Bjelke fra 1. Jan.

1684, for at overdrages Handels-Compagniet, men ham tillægges

isteden derfor 5000 Rd. aarlig af Zahlkammeret.

3. Marts.

Kongl. Majestæts Aabne Brev og Patent om 24. Mans

trende almindelige Bededage i nærværende Aar.

Khavn 24. Marts 1683 1
. — Publiceret paa Althinget

1683 (Althingsb. Nr. 2), samt tilligemed det folgende Reskr.

i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1G83; Siell. Tegn.

XLIV, 79; Original-Aftryk hos Bockenhoffer; Qvart-Forr. I,

898; Rubr. hos Schou I, 329. — I dette Patent bestemmes

Bededagene paa Island og Færoe til Fredagene den 27. Juli,

3. og 10. August. — Patentet er oversendt med Reskripter til

Biskopperne af s. D. (Siell. Tegn. XLIV, 77) angaaende Over-

holdelse af de anordnede Bededage.

') For. 8. Marts 1684.
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1683. Bevilling for Hans Nansen, at fragte frem-

2i^Aprir mede Skibe. Khavn 21. April 1683. — sieii. Reg.

33, 137.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi efter

allerunderdanigste gjorde Ansoguing og Begjering aller-

naadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger

og tillader, at Voris Commerceraad Os eiskel. Hans Nansen

maa udi nærværende Aar, dog uden nogen Conseqvence

for efterfølgende Aaringer, til haus islandske Handels

Fortsættelse et fremmed Skiberum (engelsk undtagen)

lade befragte. Forbjudendis &c. Hafn. d 2& Aprilis 1683.

5. Mai. Bevilling for Fru Anna Pelt, Cort Adelers

Enke, at fragte fremmede Skibe, engelske und-

tagen, til Island. Khavn 5. Mai 1683. — Sieil.

Reg. 33, 181 b. — Denne Bevilling er ligelydende med den

Hans Nansen under 21. April d. A. givne Bevilling.

5. Mai. Bestalling for Assessor Christopher Heide-

man som Foged over Island. Khavn 5. Mai

1683. — Publiceret paa Althinget 1683, og indfort i Al-

thingsbogen (Nr. 1); Rentek. Bestall. Protok. Nr. 19 a fol.

196b
; M. Ket. 111, 273;, islandsk Oversætt. i A. Magn. Nr.

189. 4% 335 b.

Vi Christian den Femte <fcc. G. V., at Vi allernaa-

digst haver antaget og bestilt, saa og herved antager og

bestiller Os elskelige Christopher Heideman, Assessor udi

Voris Comniercie-Collegio , til at vere Voris Foged over

Vort Land Island. Thi skal han vere Os, som sin abso-

lute og souveraine Arve-Konge og Herre, efter derforuden

haus allerunderdanigste Pligt og Skyldighed, ljudig, huld

Og tro, og udi alle Maader vide og ramme: Voris Gaufu

og Bedste med storste Flid og Iver at fremme og befordre og al

Utroskab, Skade og Forderv derimod af yderste Magt og

Formue hindre og afverge, saa og hvis han saaledis til

Voris Præjudits fornemmer, Os straxen uden nogen Undseelse
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tilbdrljgco aabenbarc og give tililende, særdelis samme 1683.

hanoem anbetroede Bestilling troligen ogflittigen forestaae ~^^t~"
og betjene, og med bemeldte Landets visse og uvisse Ind-

komst og Oppeborsel troligen og oprigtigen omgaae, og

dennem paa anordnede Steder levere, saavel som aarligen

udi rette Tide paa Voris Rentekammer derfore rigtig Rede

og Regenskab gjore, iligemaader paa det yderste lade sig

vere angelegen med al hvis som til Vore Intraders Op-

nehra og Forbedring sammesteds Os alene til Gode og

Bedste komme kan, og ingen af bemeldte Landets Under-

saatter i nogen Maader forurette, mens dennem ved Lands-

Lov og Ret tilborligen handheve og forsvare, og i det

ovrige og udi alle Maader rette og forholde sig efter de

Forordninger og Instruetioner , hannem derudi er eller

vorder givet, som det en eiiig, oprigtig Foged og tro

Tjener eigner og bor, og han agter at svare ag vere be-

kjendt, for hvilken hans Tjeneste Vi allernaadigst haver

bevilget hannem at maa njude det, som hannem udi Voris

Kammer-Reglement 1
tillagt er eller vorder, som skal be-

gynde og angaae fra dette Voris Brefs Dato og saaledis

continuere indtil Vi anderledis derom tilsigendis vorder.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerunder-

danigst haver at rette, ei gjoreudis herudi Hinder eller

Forfang udi nogen Jlaader, under Vor Hyldest og Naade.

Givet paa Voris kongelige Residents udi Kjobenhafn den

5. Maji Anno 16S3.

Rentekammerets Instruction for Fogden paa 16. Mai.

Island, Assessor Christopher Heideman. Khavn

16. Mai 1683. — Concept i Rentek. Archiv. «Gam!e

Forestillinger og Resolutioner« Nr. 98; Bestall. Prot. Nr. 19*

fol. 198.

1) Skal han med forste Skibe begive sig til. Island,

og saaledis rette sin Lejlighed, at han der i Landet kan

forblive i trende Aar tillige, og maa han i verende trende

f) Heidemans Gage blev bestemt til 400 Rdlr.
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1683. Aar ei begive sig derfra, under hvad Prætext det og lian vere,

16. Mai. uden sær kongelig Tilladelse eller Kammerets Bevilling,
"""^"^

paa det, om det hannem tillades, imidlertid en anden i

hans Sted og Fraverelse til Forvaltningen og Opsigt med

Landets Indbyggere kan ordineris. — 2) Forend han bort-

seigler , eller naar han kommer i Landet, skal han sig

hos forrige kongl. Foged Johan Klein angive, og sig af

hannem om alting lade underrette, og derefter paa det

almindeligste Althing, eller paa de Steder, hvor saadant

pleier at skee, lade læse sin Bestallings-Bref, Almuen til

Efterrettelse, (med) Hoflighed og Lemfeldighed omgaaes med

Almuen, efter Landsens Skik, at han kan vinde deris Yn-

dest i Landet, til Hans Maj" Tjeniste. Derefter skal han

udi 4 af Retten udnefnede Mænds Oververelse af Hr. Johan

Klein sig lade levere Huse, Baade og andet, som Hr.

Johan Klein til Inventarium haver annammet og nu bor

fra sig at levere, under hans og Mendenes Hender in

duplo, og deraf det ene her til Rentekammeret med sin

Paaskrift, at han det saaledis haver annammet, hidsende,

og det andet sig self til Efterrettelse beholde, og om noget

skulle deraf findes ikke at vere i den Stand, som det

burde, skal han dets Beskaffenhed her udforligen indsende

og da videre derom Rentekammerets Resolution forvente.

— 3) Og som Hans Kongl. Maj" Breve og Forordninger,

som Tid efter anden om Island indtil denne Tid er ud-

gangene, skal vere det fornemmeste, hvorefter han skal

dirigere sine Forretninger i Landet, da skal han begjere

dennem af forrige kougl. Foged Johan Klein, tilligemed

en rigtig underskreven Jordebog over det hele Land Is-

land og dets underliggende Oer, saavel paa hvis en eller

anden Propritarius kan tilhore, som paa hvis Hans Maj.

self eier, og i alle Maader lade sig dennem tjene til

Efterrettelse. — 4) Hvad Sager som forefalder paa Hans

Maj" Veigne at tale paa, skal han lade indstefne for

ftetten i Landet efter Lands Viis, og udi ingen Tilfelde

bruge anden Maade dermed end den af Arilds Tid og

indtil denne Dag har veret brugelig udi Landet, og haver

*
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[ lian i Synderlighed varligen at omgaaes med alle Criminel- 1683.

Sager, og ikke tilstede nogen Execution paa nogen Per- 16. Mai.

sons Lif, forend Sagen skriftelige med sine Beviser og en
-^^N^^-

. udforlig og sandferdig Relation af Althings- Protocol derom

er hidsendt og han herfra Haus kongl. Maj. eller Hans

t Maj*" Collegiers Resolution derover haver bekommet, saa

. fremt han ikke derover vil forfalde i kongelige Unaade

I og anden sær Straf paa Person og Gods efter Sagens

j
Beskaffenhed. — 5) Alt, hvis efter Jordebogen af Indbyg-

gerne bor i Landskyld betalis, skal han bære Omsorg for,

at det rigtig i gode og dogtige Vare og i rette Tide til

j

Kjobmendene, eller de som det bevilges at annamme,

i bliver imod deris Qvitteringer leverit, som hidindtil i

I Landet har veret brugeligt, og bor skee, saa at ingen

derefter over den sedvanlige Tid bliver opholdet, og der-

over rigtig Bog holde, at han sine Regenskaber derefter

kan rigtigen forfatte og med sine Original -Beviser her til

é Rentekammeret indsende, dog dersom saadanne Tider i

Landet, dem Gud naadelig afvende, indfalder, at enten

I Fiskerierne slaaer merkelige feil, eller Folk og Qveg bort-

doer, at det ikke kan bringes tilveie, daskai han forsjune

sig med Althings samt Biskoppernes og Kjobmendenes

Attester, at det ikke har veret at bekomme, saa det ikke

hans Forsommelse skal tilskrives. — 6) Paa samme Maade

skal han og soge at inddrive alt det Uvisse, som Sigt og

Sagefald, eller andre Boder som kan falde i Laudet, hvorom

forrige Foged Johan Klein skal gjore hannem tilborlig
1

Underretning, og over hvis som enten efter Jordebogen,

Landslov eller andre kongl. Forordninger falder, rigtigen

* holde Bog under Dag og Datum, og hos hver Post hvor-

ledis den er afhandlet forhverve sig Althings eller Biskop-

pernis Attest paa hvis som han derover oppebær, at hans

Regenskaber, som han derfor saavel som for Jordebogen

aarligen aflægger, dermed kan verificeris, og han self

desmere vere uden Mistanke. — 7) Paa hvis Restancer,

som af Jordebogen aarligen kan blive, skal ban tage

j

Sysselmandens Attest paa Althinget, at det saa rigtig be-

/. h. 26
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1683. lindis, hvilket han til et Beviis haver at lade folge med

16. Mai. hans Regenskaber. — 8) Ingen skal lian tillade at handle

ejjer a t fisj{e udi Landene, uden de som derpaa haver er-

holdet kongl. Waj u Octroyeredes Tilladelse, mens dersom

nogen Fremmed sig skulle indfinde i Laudet, eller paa 3

eller 4 Mile der omkring at handle og fiske, imod Land-

sens Privilegier, da med Kjobmendenes Hjelp at bemegtige

sig samme Skibe og dermed efter Landsens Ret og kgl.

Forordninger forfare, dog deiudi vel agte sig, at intet

deraf bliver distraheret, forend dermed efter Landslov er

handlet, og det er vorden kjendt Priis, paa det de Frem-

mede sig ei over nogen Gevalt skal have Aarsag at besverge,

og han derfor skal blive tilfunden at staa til Rette og

lide paa Person og Gods efter Sagens Beskaffenhed. Skulde

og nogen af Indbyggerne fordriste sig at handle med

Fremmede, da skal han i lige Maade forfare med dennem

efter kongl. Forordninger og Landslov, paa det af slig

Exempel andre maa faa Afsky til saadan utilborlig Han-

del. — 9) Med deRjobmend, som ere bevilgede at seigle

og handle i Landet, skal han have Indseende, at de did-

fore gode og dogtige Vare, og dennem efter Landsens

Taxt, ved det almindelige Landemaal og Vegt forhandle,

saa at Indbyggerne ikke skal graveris over deris Sedvane,

og ingen Snideri eller ulovlig Handel sig imod Forbud

indsnige. 10) Han self maa og ingen Handel bruge

i Landet, hverken med Indbyggerne eller Kjobmendene,

til at holde dermed nogen Efter-Handelling i Landet, under

sin Bestillings Fortabelse, dog skal hannem ikkehermed verc

forboden at handle med Kjobmendene i Landet til sin

egen Husholding, eller lade her fra Landet til sig komme,

hvis som han til dessen Fornodenhed forskriver, som Kjob-

mendene skulle hannem fri herfra til Landet heufore. —
11) Fiskerierne med Kongens Baade skal han med al Iver

soge at fortsette, og dertil altid dennem forsvarligen ved-

ligeholde, og dersom han eragter, Hans Majestets Ind-

komst endnu ydermere derved at kunde formeris, skal

han derom sin Betenkning indsende, med et Overslag paa

*
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hvis Bekostning dertil uomgengelig behovis at anvendis, 1683.

og hvad derved kan prospereris, at derpaa da enendelig 16. Mai.

Resolution kan fattis og hannem tilsendis. — 12) Og som

de forrige Interessenter udi den islandske Handel efter

deris Octroye ikke er tilladt, uden udi dette indeverende

Aar, at beseigle Landet, mens er at formode, at andre

sig Handelen tilkommendis Aar antager, da skal han, udi

de nuverende Kjobmends eller deris Fuldmegtigers Over-

verelse, af uvillige Mend , som af Retten skal udnefnis,

af de som boer nest ved Haauden ved hver Sted, lade

vurdere Kjobmendenes Boer i Landet, og hvis enhver af

Kjobmendene udi Landet tilhorer, som de lader efterstaa,

og det saa forsvarligeu, at Efterkommeren, som det der*

imod skal antage, ei med Billighed skal have A årsag sig

derover at besverge, af hvilken Taxering han tvende in

duplo skal forfatte, og deraf den ene til Rentekammerets

Efterreitelse hidsende, og denandenisinProtocol indfore.

—

13) Naar han omreiser i Landet, sin Tjeniste at forrette,

maa han ei falde Indbyggerne til Tynge, eller i nogen

Maade eske noget af dennem, enten til Reise-, Skyds- eller

Fogde-Penge, eller lade sig kjobc med Foræringer til et

eller andet, langt mindre for nogen Tjeniste Skyld, som

han efter sin Tjeniste bor at forrette, under sin Tjenistes

og Velferds Fortabelse, og skal han alle indgifne Klage-

maal vel examiuere, og derpaa ei resolvere, forend han

derover den Anklagedes Svar og Undskyldning haver hort,

og grundeligen af Naboerne sig derom haver ladet infor-

mere. — 14) Hvad som hannem videre til Hans Maj*"'

Tjeniste og Landsens Bedste forekommer at iagttage, derom

haver han stedse her til Rentekammeret Erindring at

gjoro, hvorpaa hannem da forderligen Hans Maj" eller

Rentekammerels Resolution skal tilsendis.

I det ovrige haver han altid at lade ihukomme sin

allerunderdanigste Eed og Pligt imod Hans Maj*, og saa-

ledis efter sin Bestalling i sin Tjeniste sig forholde, som

en tro oprigtig kongl. Foged vel egner og anstaar.

Rentekammeret den 16. Maji 1683.

26*
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404 Reskript ang. en Sags Paadommelse.

1683. Reskript til Landfoged Johan Klein, ang.

^.en Sags Paadommelse ved Althinget. Khavn

18. Mai 1683. — Norske Tegn. XII, 396; M.Ket. 111,204.

Cbrislian den Femte &c. Vide maa du, at omend-

slfjondt Jon Eggerfsen af Vort Land Island haver udi

nestforleden Aar 1682 allerunderdanigst erhold et tvende

Vores allernaadigste Stefninger, hvorved til Voris først-

kommende almindelig Hoieste-Ret iblandt andre indstefnes

begge Laugmændene i bemte Vort Land Island i egne

Personer at mode: saa er dog nu hermed Vores aller-

naadigste Villie og Befaling, at efterdi samme Sager efter

Landets Privilegier ikke forhen til Althinget cre bleven

afhandlede, du da ved din Ankomst did, efter fornefnte

Privilegiers Anledning, som Landets Foged paa Amtman-

dens Vegne tilligemed 24 af de ældste og lovkyndigste

Mænd der i Landet, efter lovlig foregaaende Iudstefniug,

eder bemeldte tvende Sager, forskrefne Vores Stefninger

uagtet, foretager, og derudi endeligen kj ender og dom-

mer, saa vidt Lov og Ret er gemæs, og I for Os og Vores

Hoieste-Ret agter at ansvare ; hvorfore du og bemeldte Laug-

mænd paa Vore Vegne strax haver at forstendige, at de

imidlertid og indtil videre Voris allernaadigste Ordre i

Landet forbliver, paa det Justitiens Administration ikke

skal forsommes. Dermed &c. Hafniæ den 18. Maj i 1683.

1684. Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

Januar, dels Forpagtning. Khavn 26. Jan. 1684. —
Rentek. Deliberat. Prot. 6a

, 111 -

Vi ere allern. tilfreds med, at Os elskelige Vores Til-

forordnede udi Kammer-Collegio Handelen paa Vort Land

Island ved Auction til Adskillige efter hoieste Bud paa 6

Aar haver bortforpagtet (for Afgift 7380 Rdl.), og haver

de derefter Forpagtningsbrevene at lade opsette og Os

til videre Underskrivelse underdanigst at forestille. Skrevet

paa Vort Slot Kjobenhafn den 26. Januarii, Anno 1684.

^» • - -

'i'
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Bestalling for Ulrik Christian Gyldenlove, 1684.

som Stiftbefalingsmand i Island. Khavn 26.^J^!1
Januar 1684. — Norske Reg. 14, 401; M. Ket. III, 273.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi allern.

haver beskikket og forordnet, saa og hermed beskikker og

forordner Os elske! . Ulrich Christian Gyldenlewe, Herre

til det Grevskab Samsoe «fcc., til at være Stiftsbefalings-

mand over Vort Land Island. Thi skal han være Os,

som sin absolut og souvcrain Arve-Konniug og Herre, efter

derforuden hans allerunderd. Pligt og Skyldighed, lydig,

huld og tro, og udi alle Maader vide og ramme: Voris

Gavn og Bedste med storsle Flid og Iver at fremme og

befordre, og al Utroskab , Skade og Forderv derimod af

yderste Magt og Formue hindre og afverge, saa og hvis

han saaledis til Voris Præjudice fornemmer Os strax uden

nogen Undseelse tilborligen aabenbare og give tilkjeude,

saa at Voris kongl. absolutum dominium, Souverainitet

og Arverettighed over disse Vore Arveriger og underlig-

gende Lande for Os, og efter Voris dodelig Afgang Voris

retmessige Arvesuccessorer udi Regjeringen uforanderligen

kan pcrpetueris og erholdes udi bestandig Velstand, i

Særdelished skal han sig udi samme Bestilling med storste

Flid og Vindskibelighed lade finde, og udi alle Maader

rette sig efter den Instruction 1
, som Vi haunem aller-

naadigst meddelendes vorder, saa og i det ovrigo troligen

forrette hvis hanncm ellers Tid efter anden allern. anbe-

falis, og sig derudi saavel som udi alle andre Maader

saaledis skikke og forholde, som det en ærekjer og tro

Stiftsbefalingsmand eigner og vel anstaar, og han agter

at ansvarc og bekjendt være, efter den Fed han Os der-

paa allerunderdanigst herefter haver at gjore. For hvilken

a
) En Instruction for Gyldenlove som Stiftbefalingsmand i

Island findes ikke blandt de iovrigt talrige Instructioner

for Embedsmænd af alle Klasser, som ere udgivne i dette

\ Tidsrum.

i
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406 Bestalling for Stiftbefalingsmanden.

i

hans Tjeniste han skal njude den aarlig Lon og Besol-

ding, som hannem udi Kammer-Reglementet allernaadigst

tillagt er eller vorder, som skal begynde fra Nytaarsdag

sidstforleden, og saalcdis continuere, indtil Vi anderledis

derom tilsigendis vorder. Hvorefter de Vedkommende sig

allerunderdanigst haver at rette, ei gjorendis hannem her-

udi Hinder eller Forfang i nogen Maade, under Vor Hyl-

dest og Naade. Givet &c. Hafn. den 26. Jauuarii 1684.

29. Januar Octroy paa den islandske Handel paa sex Aar.

Kbavn 29. Jan. 1684 — Rentek. Exped. Prot. 17, 224.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V,, at saasomOs

elskelig, Bosiddende i Voris Residentsstad Kjobenhafn N. N.

af Voris Deputerede paa Voris Rentekammer paa Vore

Vegne ved den islandske Handels Opbud som hoistbjudende

sig haver tilforpagtet Haudelen og Trafiqven paa (N. N.)

Hafner udi Voris Land Island, udi den allerunderdanigste

Forhaabning, at han og hans Arvinger derpaa visse Fri-

heder maatte nyde, da haver Vi haunem og hans Arvinger

efterskrefne Frihed paa efterfolgende Conditioner aller-

naadigst villet forunde:

1) At forskrefne N. N. ingen udi samme Handel med
sig at interessere maa indtage, uden de som ere Voris

edsorne Undersaatter, og i Voris Riger og Lande bosid-

dende. '— 2) Skal han og med hans Interessenter alene

være tilladt at handle, kjobe og selge paa forskrefne

Landets Hafner, med hvis andre smaa Hafner og Bayer

der under er beliggende, hvilken Handel han med dem,

sig derpaa (boe), saa nottig maa gjore, som de bedst vide

og kunne, og skal Ingen, det være sig Indiendiske eller

Fremmede, udi fornefnte District og paa de Hafner vere

tilladt at handle, enten paa Landet eller i Soen, ei heller

nogen Fiskerie der under Landet bruge nærmere end 4

Mile runden omkring ud fra Landet, under Straf af Skib

jevnf. Plakat 13. Mai 1682; see Octroy 2, April 1689.

• I

i
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og Godsets Forbrydelse, hvor det antreffis, langt mindre 1684.

for
ne

N. N. at lade beseigle videre Hafner end de som 29. Januar,

her tilforn er meldte, under eet Tusinde Rigsdaler Straf
v^-^^^

til Os, og fem Hundrede Rigsdaler til Qvæsthuset. *-

Han maa og, med hans Interessenter, ingen anden Skibe

fragte til for
no Hafoer, end de i Danmark og Norge,

Flensborg og Syndenborg hjemme horer og der alene

Vores edsorne Undersaatter tilkommer, paa hvilke Skibe

Skipperne skulle være Voris edsorne Undersaatter, og i

samme Voris Riger og Lande bosiddendis, og der holde

Dug og Disk. — 3) De Vare, hvormed for
11* Hafner skal

forsorgis og sammesteds forhandlsi, skal indkjobis i Voris

Riger og Lande, saafremt de der ere at bekomme, og

ingen andensteds end i Kjobenhafn til samme Hafner ind-

skibes, dog skal han saadanne Vare, som han og hans

Interessenter behove
,

og ikke her i Landet kan gjoris,

saa lenge være tilladt fra andre Steder at forskrive, indtil

der Nogen sig her nedsætter, saadanne Vare her i Lan-

dene at fabriquere, da det dennem skal vorde communi-

ceret; hvorefter de dennem siden ingen andensteds end

her skulle indkjobe; og saasom de deris behovende Salt

til Fiskeriet der i Landet, samt anden Brug skal være

forpligtede i Voris Riger sig at tilforhandle, da maa den-

nem saadant Salt told- og consumtionsfri, imod Voris

Rentemesters Attest selges, som de Selgende igjen i Voris

Told, naar de bemeldte Voris Rentemesters Attest derfore

fremvise, skal vorde godtgjort; vilde og bemeldte N. N.

Saltet selv fra forsle Haand lade hente, skal det hannem

stande frit fore, al den Stund det med Voris Undersaat-

ters Skibe indforis. — 4) Forbern*
6

N. N. med sine Interes-

senter skal forsorge bemeldte Hafuer med gode, dogtige og vel

forvarede Kjobmandsvare, og det saa rigeligen, i Synder-

lighed med de Vare, som til Lifsens Ophold gjoris for-

noden, at Ingen der i Landet paa bemeldte Hafner der

over kan have billig Aarsag sig at besverge. — 5) Maatte

og nogen Krig (det Gud naadelig forvende) paa disse

Riger og Lande indfalde, at bemeldte N. N.. med hans
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1684. Interessenter ikke skulde her fra Rigerne kunne forsorge

29. Januar.. samme Hafner med nodtorftige Vare, da skulle de fra^^^^
andre Riger eller Republiquer, hvor de bedst kunde, saa

moget ved deris Correspondence derhen forskaffe, at Ind-

byggerne overalt ved bemeldte Hafner kan vorde forsvar-

ligen forsynede. — 6) Bemeldte N.N. og hans Interessenter

skal selge og kjobe paa bemeldto Hafner efter Landsens

nu satte Taxt, og det ved Voris Ret forordnede Alen-

maal og Vegt; dog skal det hunderste Kjob, som for 20

Aar siden var brugeligt, ved Selgen eller Kjoben efter

denne Dag ikke maa brugis, og skal hans og hans Inter-

essenters Betjente sig venligen og med god Omgjengelse

imod Landsens Indbyggere, Geistlig eller Verdslig, for-

holde, saa at Ingen med Billighed kan have sig over

dennem at klage, hvorimod Islænderne skulle forpligt

være, at levere dennem gode, dogtige Rjobmandsvare,

nemlig reen, ukassen, umalt og ufrossen Fisk, og som

Blodbenene ere vel afskaaren tre Led nedenfor Navlen, reen

og klar Tran, gode Mands-Hoser og Vanter, Hoserne en

Sjellands Alen lang og deris Vide derefter, Vadmel to

islandisk Alen bred , og andre gode dygtig Vare. —
7) Ingen maa handle paa Island eller fiske paa fire Mile

nær Landet, uden Interessenters eller deris Fuldraegtiger,

enhver udi sin District; betredis nogen anden i Hafnerue

eller nærmere Landet end fire Mile at drive nogeu Han-

del eller Doggerie, da skal deris Vare med Skibene være

confisqverede og til den, som det erobrer, vere hjemfalden,

men Personerne, som derpaa farer, straffis efter Sagens

Beskaffenhed paa Kroppen. Bemeldte Privilegerede maa

og Magt have, saadanne forbudne Handlere og Fiskere,

det vere af hvad Nation det vil, at lade antaste tillige-

med de Vare, som de hos hannem finder, i Landet og

udi bemeldte District udenfor Landet, og sig dennem

saavidt mueligt er bemegtige og til Bessested opfore, at

de der af Fogden, Laugmanden eller Sysselmanden uden

Ophold kan dommis, og hvilken af Parterne med

samme Dom ei er tilfreds, da bevilges hannem at ind-
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stefnc samme Dom for Admiralitetet, og det antastede 1684.

Skib, Gods og Folk herhid at fore, hvor Sagen uden rin- 29. Januar,

geste Ophold af Voris Admiralitet skal paakjendis ;
og skal

"^^^

Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne forbudne Handlere

antreffis, under deris Bestilning og Boslod Fortabelse for-

pligt vere, med al Magt bemeldte N. N. Fuldmegliger at

være behjelpelig samme Personer eller Skib at optage,

og til Bessested at henfore. — 8) Islænderne skal ei med

nogen Anden, hvem det og vere kan, enten paa Landet

eller udenfor Landet i Soen, Hafner eller Fjorder eller

nogen anden Steds vere tilladt at handle, kjobe eller selge,

uden alene med bemeldte N. N. og hans Interessenter,

og deris Fuldmegtiger udi for
nc

District, eller nogen Fisk

af deris Baade at selge, naar de med dennem ere ude

at fiske, under deris Bestilnings og Medels Fortabelse, og

derforuden straffis efter Sagens Beskaffenhed paa Bremer-

holm i Jern, med mindre de Skibe, som til for" Hafner

ere destinerede, det Gud forbjude, forulykkedis eller og

Kjobraenderne derpaa ei mcdforde saa gode Vare, at Ind-

byggerne i forbem te
District dermed kunde vere fornoiet, da

maa Islænderne soge de andre næst hos liggende Hafners

Beseiglere og af dennem kjobe deris Nodtorft til det an-
'

det Aar; og dersom Sysselmændene ei aabenbarer saa-

dant, eller ei med al Magt andre forhindre, men derimod

self handler paa de andre Hafner udenfor deris District,

eller med Lurendreiere , da skal han strafGs , foruden

hans Bestilnings Fortabelse, paa hans Boeslod, hvoraf den

halve Deel til Angiveren skal vere forfalden, og den an-

den halve Deel til den, som i samme District er bevilget

at handle. — 9) 1 lige Maader maa Ingen , uden Voris

egne Undersaatter, bruge nogen Doggeri omkring Island inden

4 Mile nær omkring Landet, hvilke Interessenterne derpaa

ikke maa nægte nogen Frihedsbrev, mens uden nogen

Kjendelse eller Afgift med al Iver befordre og i Nod as-

sistere dennem, saa lenge de ingen Handel i Landet eller

deromkring imod deris Privilegier foretager. Dog skal

bemeldte Doggere af Landet eller Fiskebaadene, som ere
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1684. >ude at fiske, ikke maa tilhandle sig nogen Fisk eller

29. Januar, andet, det vere sig hvad det vil, uden de ville agtis og

s traffls som andre uprivilegerede Handlere. — 10) Hvad

Mineralier og andre Rariteter af Fisk, Fugle eller Dyr,

som der i Landet findes, skal de, hvor det dennem fore-

kommer, holde Os til Bedste, og for billig Fragt med deris

egene og Med- Interessenters Skibe lade hid fore til Voris

kongelige Rcsidentsstad Kjobenhafn. — 11) Forne N. N.

maa ei heller gjore'de andre Participanter nogen Indpas

paa de dennem allern. bevilgede Flafner, ei heller den-

nem i deris District nogen tilfoie, under hvad Nafn det

nefnis kan, enten med Islænderne der at handle, eller

Fiskerie udenfor Landet sammesteds at bruge, eller, med

nogen smaa Hafner eller Bayer nær ved de andres Hafne

at indlobe, til sig drage Handelen fra de til Andre

forpagtede Hafner, eller paa nogen af de andre Partici-

panters Hafne forsetligviis indlobe, uden de af Storm og

Uveir eller anden ulykkelig Hændelse dertil tvinges, da

de dog ikke maa bryde Lasten eller handle med Nogen,

men det snariste mueligt at de kan blive hjulpen igjen

udlobe, under eet Tusinde Rigsdalers Straf til dem, som

samme Hafner er bevilget at beseigle, og fem Hundrede

Rigsdalers til Qvæsthuset. — 12) Dersom for"
9

N. N.

vil herefter overlade nogen af de han nem bevilgede Haf-

ner til Andre, da maa det hannem staa frit fore, men

til ingen anden end Voris edsorne Undersaatter, som ere

bosiddendis; dog skal den, som det forpagtet haver, om

nogen Forseelse begaaes, Os dertil svare og derfore stande

til Rette. — 13) Vi ville og allern. håndhæve og for-

svare bemte
N. N. udi hans Handel, saa at hannem og

hans Interessenter hverken af andre Voris Undersaatter

eller Fremmede nogen Indpas herimod skee skal. —
14) Naar for

ne
N. N. eller nogen af hans Betjente Nogen

paa bem te Land kan have at tiltale, enten for Gjeldsag

eller andet, da skal saadant skee for Voris Foged, Laug-

mændene eller Sysselmand, efter Lands Lov og Ret,

og ikke anderledis, og det uden lang og ubillig Ophold,
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hvormed Voris Foged, Laugmænd og Sysselmænd skal 1684.

have Indseende, som de agter at svare, om nogen Klage- 29. Januar,

maal derfore paakommcr. — 15) Paa det og bemeldte N.N.
'

hans Kjobmend og Beljente paa for"
9

. Land ei over deris

rette Tid skal opholdis og blive beliggende, sig til stor

Skade og Forsommelse, da skal Indbyggerne og Almuen

paa Landet pligtig vere, lil Kjobmanden, hvis de skyldig

bliver, udi betimelige Tid at betale, som er for synden

inden Petri Pauli , for vesten inden St. Canuli
, og for

norden og osten inden St. Laurentii , eller i det aller-

seniste otte Dage efter for
no Terminer. — 16)

1 Bemeldte

N, N. og hans Interessenter maa ei nogen Efterliggere om
Vinteren lade efterligge paa for

fle Hafner, ei heller nogen

Vare lade levere til nogen Islændere, dennem om Vinteren

at handle , under et Tusinde Rigsdaler Straf for hver

Efterliggere eller Islænder han nogen Vare betroer for

sig at selge. — 17) De som. paa Voris Vegne at befale

haver, vere sig Foget eller Andre, som Vi allernaadigst

eragter fornoden til samme Lande at hensende, skulle be-

meldte N. N. vere forpligtede at fore frem og tilbage uden

nogen Vederlag, disligeste af Landets Indbyggere, som

ville her til Riget hidreise, dog skal Voris Betjente og andre

self forskaffe sig deris Underholding, og skal Did-skikkede

ingen Vare til eller fra Landet fore, uden til deris eget

Husesholding Fornodenhed, langt mindre nogen Handel der i

Landet drive, under samme Varis Forbrydelse og den

Straf paa deris Persouer, som audre uprivilegerede Hand-

lere. — 18) Alle de Vare, som til den islandiske Handels

Fortsettelse hen- eller tilbageforis
,

desligeste hvis Vare

N. N. Og hans Interessenter andensteds fra nodis til at

hidfore, som til samme Handel paa bemeldte Land be*

havis og her i Landet ikke kan bekommes, det skal vere

imod den udlovede Forpagtningssum af Landet aldelis fri

for al Told og Consumtion, og derforuden for hvis Besver,

som herefter saadanne Vare paaleggis kan, dog at hermed

') Ophævet ved Bev. 30. April 1701.
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1

1684. ingen Undersleb begaaes, under et Tusinde Rdlrs Straf til

29. Januar. Voris Fiscum og 500 Rdl. til Qvæsthuset. — 19) Hvad N. N.

med hans Interessenter self videre til derisNegotie at befordre

tjenlig befinder Os allerunderd. at foreslaae, ville Vi efter des

Billighed til Landets Velstand og Negotiens Befordring aller-

naadigst confirmere. — 20) For det sidste haver Vi allern.

forundt og bevilget for™ N.N. med forskrefne Conditiouer

og Vilkaar denne Handel at bruge udi sex Aar, fra dette Vort

Brefs Dato at regne, aarligen imod N. N. Rigsdaler, at betale

til hver Aars IL December skadcslos i alle Maader, saa og

hans Hustru og Arvinger (saafremt han for forbemeldte

Tids Forlob ved Doden afgaaer)
,
og ingen anden uden

deris Bevilling og Samtykke den at tilstede, saafremt de

for den aarlig Afgift og Beseigling kan stille Os noiagtig

Forsikkring. Thi forbyder Vi alle Voris Rigers Indbyg-

gere, saa og fremmede og udlendiske, for
n* N. N., som

Vi saaledis haver privilegeret, herimod i deris Handel og

Trafik dennem nogen Forfang, Indpas eller Forhindring

at gjore, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Voris

kongelige Residents udi Kjobenhafn den 29. Januarii 1684.

Designation paa de 12 afdelte Hafncr:

Hans Nansen : Vestmanno . . 150 Rd.

Oreback ... 420 «

Havnefjord
j m f

Hopsaas ) 1050 Rd#

Thomas Jensen Dobbelsten: Bosand J

- n • [ • • 740 «

Grennevig)

Kieblevig
)

Jens Tommesen ) , f QAn
C Skagestrand > o40 «

Ole Jensen S n .. . \
' Reikefjord

)

Mads Christensen : Holmen
/ QCA

Husvig
\

Fru Adlers: Stappen
) wtA nA

Budenstad)

Lateris 750 Rd. 3490 Rd.
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Trausp. 750 Ud. 3490 Rd.

Commervog

Gronnefjord l . G40 «

Rodefjord

Stickelsholm

Oefjord

Hinrich Hoier: Revet
)

Berefjord S

Johan Klein: Patrisfjord
\ ^\(\

Bildahl )

Maren sal. Erich Munks: Isefjord

Dyrefjord

Vopnefjord

1684.

29. Januar

550 «

800 «.

Summa 7380 Rd.

Reskript til Hans Nansen, Thomas Jensen 16. Febr.

og Johan Klein, om i Forening med de island-

ske Deputerede at sætte en Taxt. Khavn 16.

Pebr. 1684. — Rentek. Exp. Prot. 17, 252; M. Ket. III, 205.

Christian den Femte &c. V. N. T. Hvad de af

Island hid forskrefne Landets Fuldmcgtige paa Indbyg-

gernis Vegne allerunderdanigst haver for Os andragit,

kan I af deris allerunderdanigste Suppliqve med videre

fornemme, og som Vi, saavel til Indbyggernis Forsorg

som til Handelens Befordring i bem te Vort Land Island,

allernaadigst havde anbefalit visse Deputerede til at efter-

see den gamle Taxt, som den Kjobcnde og Selgende

haver verit forpligtet til der i Landet udi Handelen at

folge, og den samme efter Tidernis Tilstand saaledis at

forandre, at Indbyggerne og de Trafiqverende paa begge

Sider kunde vere holden , og Vi nu naadigst haver for

got befunden, forend de noget videre derved forrette,

at forsoge , om I ikke paa de Trafiqverendis Vegne tillige

med de udskikkede Islendere om en vis Taxt selv eder

kunde forene, da ville Vi, at I forderligst med dennem
træder tilsammen, og en vis Taxt opsetter paa hvis Vare



414 Reskript om Tåxten.

1684. som der i Landet forhandlis, saasom I paa begge Sider

l^l^bJT'kunde derom forenis, og for alting derhen see, at Tax-

ten bliver indrettet paa den Maade, at Indbyggerne og

den fattige Almue paa Landet derved kan subsistere,

hvilket I da til Voris videre allernaadigste Godtbefindende

Os allerunderdanigst haver at forestille. Dermed &c.

Skrevit paa Voris kongelig Residentz udi Kjobenhafn den

16. Februarii Anno 1684.
Hfef>z » = - - -i-

.
.* — v 9 " *

•
- IHl-M "i - .

8. Marts. Forordning om trende almindelige Bededage.

Khavil 8. Marts 1684. — Publiceret paa Althinget

1684 (Althingsb. Nr. 1), samt, tilligemed det vedfolgende Re-

skript til Riskoppen, i Synodalforsamlingen for Skal holt Stift

1684. Siell.Tegn. XLIV, 406b; Qvart-Forr. II, 74; Schou I,

392. — Denne Forordn, bestemmer Fredagene den 15., 22.

og 29. August 1684 til Rededage paa Island og Færoerne.

Den er oversendt med Reskripter til Riskopperne i Island af

s. D. (Siell. Tegn. XLIV, 404 b).

4. Mai. Reskript til Landfoged Heidemann ang. Fore-

byggelse af Prang og Aager, Betlerie, m. v.

Khavn 4. Mai 1684 ±
. — Publiceret paa Althinget

1684 og indfort i Althingsbogen (Nr. 4). Rentek. Arch.

«Documenter ang. Islands Handel og Taxt» Nr. 54; M.

Ket. III, 207.

Christian den Femte &c. V. N. T. Saasom Vi

ugjerne maa fornemme, hvorledis endeel af Voris Indbyggere

1 udi Island skulle af Kjobmendene, som ere bevilgede at

trafiqvere med dennem i Landet, tilforhandle sig flere

Vare end de self uodig haver, for at udprange dennem

omsider for en umaadelig Priis til de Fattige, paa de

Tider naar de ved Fiskerierne kunde fortjene sig noget,

hvorved den Fattige ikke alenistc udsues, mens endog nodis

til deris Fortjeniste paa unottige Vahre, som Tobak og

andet, som de dog vel kunde undvere, at anvende, og

derover, saasnart Fiskerierne skal vere overstanden, for-

') see Ressastabapéstar, 2. April 1685.
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aarsagis, andre til Besvor, at gaa om og betle, og ihvor- 1684.

vel Vi naadigst haver verit udi de Tanker, at Indbyggerne ^^^j^"
i Landet ligesaavel imellem sig self som imellem sig og

Kjobmendene, kunde have veret benoyct med een Taxt, saa

har Vi dog derhos overvejet, at de som fore Vårene

til dennem som boe inde i Landet og ikke self kunne

komme ud til Kjobmendene, saa og de, som boe ved

Strandsiderne og behove endeel af dennem som boe oppe i

Landet, til Klæder og anden deris Nodtorft, maa gjore

derpaa sær Bekostniug, foruden at de dermed haver storre

Besver og Umage end ellers: da er Voris naadigste

Villie og Befaling, at du paa Althinget i Landet tilholder

Almuen at udvelge nogen , som kunde sette en vis Taxt

paa saadanne Vare, som dennem self imellem forhand-

lis, og den til Voris naadigste Confirmation udsender,

at derved den utilborlige Aager maa forekommis. —
Iligemaade ville Vi, at du, tillige med Voris Super-

intendenter, samt Laugmænd og Sysselmænd i Landet

overlegger, paa hvad Maade den store Betlede, som af

friske og fore Folk i Landet foregaaer, menige Indbyggere

til stor Skade og Besver, kunde afskaffis og saadanne
,

Folk seltis til Arbeid, saa at de ikke skulle drive Tiden

bort med Orkeloshed. Hvilken eders allerunderdanigste

Betenkning du til Voris videre allern. Resolution haver at

hidsende. Dermed <fcc. Skrevet paa Voris kongelig Resi-

dentz udi Kjobenhafn den 4. Maji 1684.

Forordning om den islandske Taxt og Han- 6. Mai.

del. Kliavn d. 6. Mai 1684. — Publiceret paa Althinget

1684(Althingsb.Nr. 2). fientek. Exp.Prot. 17,258—274; Rentek.

Copieb. 1999, fol. 10 ir.
;

Original -Aftryk hos Boekenhoffer; 9

M. Ket. III, 209 ; Qvart-Forr. II, 103; Ruhrum hos Schou I, 421.

Vi Christian den Femte «ftc. G. V. at som de Ud-

skikkede af Voris kjere og troe Undersaatter udi Vort

Land Island, saa vel som Kjobmendene, som med den-

nem ere bevilgede at handle, sig indbyrdes om en vis Taxt

paa de Vare, som af begge Parterne i Landet forhandles,
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1684. haver forenet, og den til Voris naadigste Villie allerunder-

6. Mai. danigst indstiller: da, paa det ingen Tvistighed derom

mellem dennem skal foraarsages, haver Vi uaadigst an-

ordnet denne efterfølgende Taxt:

[Hvis som beta-

Iei med Fisk

og Tran alene,

ekalgjclde over

alt Landet som

folger.

1 Tonde god Rugmeel skal veie

med Træet 12 Lisp

Va Tonde dito eller Stampe .

Og dersom der fattis paa en

Tonde over 4 E, da skal is-

lænderne derfor betalis for

hver Pund Va Fisk.

1 Tonde Mjod med Træet . .

Va Tonde Mjod med Træet . . .

1 Pot Mjod

1 Tonde 4 Dalers 01 med Træ

Va do. do. med Træet

1 Pot 4 Dalers 01

1 Tde 3 Dalers Ol med Træet

Va do. do. med Træet

1 Pot 3 Dalers 01

1 Tde 6 Mks 01 med Træet . .
* . ^

1 Pot Skillings-Ol

1 Pot Korn - Brendeviu

1 Pot Frans -Vin

1 Pot frans Brendevin

1 Pot Prysing

1 Pot Vineddike \ .

1 Pot Oleddike

i Tde Byggryn, Havregryn eller

Boghvedegryn med Træet .

Va Tde dito med Træet

Hvis som beta-

les med Qvæg,

Smor, Vadmel

og Hoser, skal

gjelde somfol-

gcr.

C* Fisk.

« 85

.< 42V«

C«. Fisk.

« 95

« 47 V«

2 40 2 70

1 20 1 35

« 3 « 3V«

1 35 1 55

<( 77 Va U 87 V«

« IV« (( IV«

1 5 - 1 25

« 62 V« a 72 V«
'

tf 1 « 1

CC 75 a 80

« Va « V«
*-

(( 5 u 6

« 4 « 5

(( 12 « 14 :?

« 8 a 9

« 4 a 4V«

l
1
/« « IV«.

i 40 1 60

80 a 90
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Hvis som beta- 1 Hvis som beta-

•

1 Kutting Byggryn, Havregryn

eller Boghvedegryn uden Træ

Tde Skonrogenbrod med Træ

do. Skibsbrod med Træ

Tde Malt med Træ

Pund Hommel «.-

Tde Erter med Træ .

'i Tde di to med dito . .

Kutting dito uden Træ

Tde spansk Salt med Træ

2 do. do. med Træ

Kutting do. uden Træ

Tde fransk Salt med Træ

a do. do.
' med Træ

Kutting do. uden Træ

Kutting smaa Salt uden Træ

Tde middeltynd Tjære med Træ

Kutting do. uden Træ

Tde tyk Tjære

Kutting dito

Forring got Stangjern .

Ambolt med 3 Hamre og 3

Tflcii^oi «

Gang Hestejern med 20 Som

af got Jern

Hundr. Nodsoin med Noder

Handoxe
. .

do. mindre

Hundr. 5 Tom Som

Hundr. 4 Tom Som

Hundr. 3 Tom Som

Hundr. 2 Tom do

Hundr. Lappesom

& Kobberkjedel

les med Fisk
og Tran etc.

C. Fisk.

« 6Vs

« 85

« 65
'« 70

« 5

1 40

« 80

« 6V8

« 100

» 50

« 4Va

60

30

3

7

30

7Va

«

((

((

1

«

1

«

a

6Va

12

1 60

a

a

«

a

a

«

tf

«

«

c

6

24

16

12

40

24

16

12

8.

14

les med Qvæg,
Smor etc.

1684.

6. Mai.

C*. Fisk.

«

«

tf

<{

i

tf

«

«

«

«

«

i

«

i

«

«

«

a

tf

tf

a

«

«

«

7

95

70

80

5 1
/*

60

90

7

« 110

« 55

o

70

35

3 Ve

7Va

40

8-

10

7

14

1 70

6

26

18

13

45

26

17

13

9

16

21
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1684.

6. Mai.

Hvis som beta-

les med Fisk

og Tran etc.

1 S Messingkjedlcr

1 S Messingbækkener

1 Jt Manggods-Tin, adskilligt Ar-

beide

1 S Jerngryder

1 Al. Pachlachen

1 AI. Pychlachen

1 Al. bred Soltwedelsk Klæde

1 Al. smallere dito.

bedre Klæde for sit Værd,

hvem det begjer.

1 Al. Sleds-Lærred

1 Al. Westfals do

1 Al. Ultzer do.

1 Al. Vesterfar

1 Al. Pechling

bedre Lerred for sit Værd,

hvem det begjer.

Horgarns Skjorte

Blaargarns Skjorte

k % farvet Uldengarn . .

1 Hat med Floiel under og

Hattebaand til

Hat med Trip under og Hatte-

baand til

3 Rad-Snore-Hat med Hatte-

baand til

Filthat med Hattebaand .

Dvelligshat med Hattebaand

Drengehat med Baand

Bedre Hatte efter sit Værd,

hvem det begjer.

1 Kabus af ny Klæde med Snorer

1 ringere di to uden Snorer

1

1

i

1

1

1

1

1

O. Fisk.

16

18

«

«

CC

CC

CC

CC

CC

((

»

11

2V»

50

30

25

20

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smor etc.

30

24

16

1 40

« 100

« 60

« 40

« 16

« 25

» 40

« 30

C. Fisk.

« 18

« 19

«

«

«

13

3

60

35

28

24

tf 10 (( 12

CC oo « 9

« 6 (( 7

« 4 « 4Va

CC 2 3

« 35

« 26

« 18

1 60

« 110

>» 65

« 44

« 18

« 28

« 45

« 35
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1 Hue med Snorer

1 ringere dito uden Snorer .

Bedre Kabudser og Huer efter

sit Værd.

1 Bog fiu Skrivpapir

1 Bog ringere dito

1 Bog gemeen Papir

1 Buchskinds Pung

1 Sex Som Pung

1 Barn-Pung

1 Par Mandskoe af Smurt -leder

1 Par Qvindesko af Smurt -leder

1 Par Stofle uden Kraver

Bedre Stofle og Skoe efter sit

Værd.

1 60 Favn Linie

1 40 Favn Linie

1 Lodlinie, 40 Favn

1 Hundr. Angeltommer ;

1 Hundr. fortinnede Angler .

1 S Notgarn

Havkais Liner, tjeret ogutjeret,

som de ere tykke til, efter sit

Værd.

1 S hvidt Seyelgarn

1 g god Hamp

1 Al. sort Lampers eller Flor • ,

1 Al. smallere dito

Bedre dito efter sit Værd.

1 stor Splindt - Laas, Nr. 3 . , ,

1 middel dito Nr. 2 . . ,

1 liden dito Nr. 1 . * ,

1 mindre dito Nr. ,

1 stor Rundlaas, Nr. 5\ «\ <

Hvis som beta-
les med Fisk
og Tran etc.

C*. Fisk

10

« 8 K 9
•

<( 8 8

« 6 « 6

<c 4 tt 4

« 8 (( 9

« 6 tt 7

« 3 tf 3

« 45 « 50

tt 40 tt 45

1 » 1

-

15

tf 22 tt 24

« 16 tt 17

« 12 (( 13

tt 10 tt 12

« 12 « 14

« 7 tt 8

«

«

«

tt

tt

«

»

tt

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smur etc.

1684.

6. Mai

C1
. Fisk.

11

10 « 11

4 tt 4Vt

10 « 11

8 tf 9

8 « 9

7 tf 8

6 tf 7

5 tf 6

O 6

27*
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1684.

6. Mai

1 middel Rundlaas, Nr. 4

1 mindre do. Nr. 3

1 sior Skildtlaas Nr. 8 ;

1 middel do. Nr. 12 .

1 liden do. Nr. 16 .

1 hvid beenskafted Kniv

dito

dilo

dito

dito

1 hjortetakked

1 træskafted

1 brunskafted

1 liden

1 Sax

1 Fil .

Storrc File efter sit Værd.

1 Par Messing Lysestager efter

sit Værd.

1 Ring Hegter

1 Kam

1 dito liden

1 Blad godt Wogenskud fra 12

til 9 Toll bred, Alen

1 Blad do. fra 9 Toll til 7 Toll

bred, Alen

dog ei at regnis til nogen Be-

taling det, som et Bord er over

hele' Alen til en half Alen

1 stor Kjoltræ, 14 Alen .

1 mindre do. 12 — ,

10 — . .i

i

i

1

1

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

9

8

7

6

1 stor Siavnetræ

1 middel dito .

Hvis som beta-

les med Fisk
og Tran etc.

C4

«

«

«

«

«

a

a

«

«

tf

«

«

«

«

v

a

«

«

tf

«

«

Fisk.

4

3V«

7
tø

o

3

6

4

4

3

2

3

3

2

2

1

2Va

80

70

60

50

40

35

30

18

13

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smor etc.

CK Fisk.

« 5

tf

tf

tf

«

tf

c

«

tf

«

«

«

«

tf

tf

tf

tf

«

tf

c

4

8

6

4

4V*

4V2

3V2

2Va

3V2

3

2

2

1

85

75

65

55

45

40

35

20

14
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Hvis som beta-

les med Fisk
og Tran etc.

i liden Stavnetræ

1 Ege-Haufstok *..
i mindre do. :

i liden do.

Krumholte som de ere store til.

Norsk Tommer:

1 Stk Tommer som kaidis 18 Alen

1 do. do. — 16 do.

1 do. do. — 12 do.

1 do. do. — 10 do.

1 do. do. — 7 do.

1 stor Legte

1 middel do

1 liden do.

1 uorsk firskaaren Fyr-Dele

1 norsk Grane-Dele 4

Bedre Tommer og Deler efter

sit Værd.

3 Splitter

8 bukket Baand .

Va Eb hvid Sæbe . . .•

Va U gron Sæbe

Va 5 guul Vox ;j:>
>"

Va S Brynesten

1 Kiste med Laas og Hængsler,

9Va Qvarteer lang paa Laaget

l Skrin med Laas og Hængsler,

6 Qvarteer paa Laaget

1 Tde Steenkul med Træ

Va do. do. med Træ

1 Kutling do

1 ny Trantonde med 16 Baand

1 ny Oltonde med 10 Baand

Va Tde do. do.

C*.

«

«

«

«

«

«

«

«

tf

«

«

«

«

«

«

«

((

«

«

«

«

«

«

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smor etc.

1684.

6. Mai,

Fisk. C. Fisk.

10 « 11

20 tf 24

18 tf 20

14 tf 16

•

40 tf 45

30 tf 35

15 tf 18

8 tf 10

5 tf 6

4
,

«

3 « 3

2 « 2

8 tf 9 -

6 tf 7

1 tf 1

3
1

tf 3

tf 5Va

3 « 3V«

8 « 9

1 tf 1

80
t

tf •90

40 « 45

40 tf 45

20 tf 22Va

tf 2

30 tf 32

25
(

tf 27

16
'

tf 17
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1684.

6. Mai

4

Hvis som beta-
les med Fisk
og Tran etc.

C*. Fisk*

» 12

12

5

12

10

«

«

Hvis som beta-

les med Qvæg,
Smor etc.

«

«

Fisk.

13

13
pø

o

13

11

V4 Oltonde med 10 Baand

Vs Tde do.

1 Kutling do.

1 S got Stok -Tobak , ,

1 S got Press-Tobak . . .

1 Rigsdaler in specie overalt i Landet . .... 48 Fisk.

I lige Maader 1 Krone 30 «

De islandske Vare skal selgis og annammis til efter-

skrefne Pris: C*. Fisk.

1 Vet god velvirket Torfisk over alt Landet

skal gjelde ..«
1 Tde klar Tran (uden Fod) over alt Landet,

skal holde 136 Potter 1

V« Tde dito «

V4 Tde dito «

1 Kutting dito paa 5 Potter J «

40 gilde gode Blodfisk for en Vet eller . . . «

20 gilde Langer «

1 gilde Rokke «•*« . * «

1 Forring Smor . . «

Al. godt Vadmeel, 2 Alen bredt, af een Farve «

Par gode Enkeltbaands Hoser af een Farve,

1 dansk Alen lang og Vidden der efter, og

dersom de ei saaledis befindis, da Kjob-

manden ei at være skyldig til dennem at

annamme « 4

Par fuldkommen store, gode Enkelbaands

Vanter « 4

Bedre Hoser og Vanter efter sit Værd.

Oxen som de kan forenis om, efter deris God-

bed og Storlighed.

Gode fede vel voxne Beder ) 4 Aar gammel « 40

3 — - « 35

2— — « 30

1

1

40

60

90

45

40

40

2

15

5
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C4
. Fisk. 1684.

Gode fede vel voxne Beder, 1 Aar gammel « 20 6. Mai.

1 got graa Refskind « 16

1 — hvidt dito « 10

1 — Lamskind af een Farve « 1

1 — dito bundtet « Va

1 Pund gammel Kaaber • . « 5

Efter forskrefne Taxt skulle Indbyggerne og Kjob-

mændcne i Landet og paa Vestmanno være forpligtede

at forhandle deris Vare til hverandre, og maa ingen af

Indbyggerne være tilladt at handle med andre, være sig

indlendske eller udlcndske, end de og deris Kjobmænd,

som Vi Handelen allernaadigst haver forundt eller her

efter forundendis vorder, enten paa Landet eller uden

for Landet i Soen , Haufner
,
Fjorde eller nogen anden-

steds, langt mindre nogen Fisk af deris Baade at selge,

naar de ere ude at fiske, saafremt de ikke vil have for-

brudt deris Bestilling og Formue, og derforuden straffis

i Jern paa Bremmerholm.

Og paa det i bemt0 Vort Land Island, som og paa

Vestmannoe, maa være et vist Maal og Vægt, hvor efter

de kunde vide at rette deris Handel , skal det være den-

nem tilladt at beholde den samme Alen som hidindtil

haver været forordnet i Landet, mens Kande, Potte og

anden smaa Maal, item Tonder, Half-Tonder, Fjerdinger,

Ottinger og Kuttinger til vaade Vare, hvor af Tonden

skal holde et stort Hundrede og sexten Potter, eller 136

Potter, og det smaa Maal efter Proportion, saavel som

andet smaa Maal til torre Vare, samt Tranmaalere af en

halv Tonde, som inden udi er afdelt til Fjerding og

Otting, tilligemed store og smaa Bismere til at veie med,

skal være rettede og lignede efter Voris derom udgangne

Forordning af Dato d. 5. April
,

og med det samme

Stempel mærket som alt andet Maal og Vægt her i

Voris Riger, at det dermed rigtig kommer overeens. Dog

dersom Krig og Ufredstider maatte indfalde, som Gud
naadeligen afverge, at Kjobmendene ikke kunde her fra
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1684. Voris Riger gjore deris Udredning, og derover maatte

6. Mai. foraarsages deris vaade Vare i andre Tonder end For-

~" ordningen tillader at henfore, da skal det dennem være

tilladt dertil at bruge det slags Tonder, som paa de Steder

ere at bekomme hvor Udredningen skeer.

'

Al den torre Fisk, som Indbyggerne ville yde eller

forhandle i Island til Rjobmændene efter forskrefne Taxt,

skal vere gode velvirkede, vel igjennemtorred, ukassen,

umalted og ufrossen , og som Blodbenene ere afskaaren

tre Led nedenfor Naflen, og Nakkerne naar de ere halv-

tom? ; hvis den anderledis befindis, skal Kjobmendene ikke

vere forpligtede den at annamme.

Derimod skulle Kjobmendene forsjune Indbyggerne i

Landet med gode, dygtige og vel forvarede Kjobmands-

vare, og med de, som til Lifsophold gjoris fornoden, saa

rigeligen, at enhver deraf kan bekomme til sin Fornoden-

hed, det han begjerer, saa ingen med Billighed kan have

Aarsag sig derover at besverge; mens dersom de Vare,

som Kjobmendene til Landet henfore, enten maatte vere

ankommen eller fordervede, at de for gode Kjobmands-

vare ikke kunde ansees, skal Indbyggerne ikke paabyrdis

samme Vare §fter forbemte Taxt at antage , mens til saa-

dan Pris, som de sig selv indbyrdis derom kunde forene.

Endcligen skulle Kjobmendene og deris Betjente ven-

ligen og med god Omgjengelse sig imod Landsens Ind-

byggere, Geistlige og Verdslige, forholde, saa ingen over

dennera kan have billig Aarsag sig at beklage. Hige-

maade skulle og Indbyggerne dennem hoflig begegne, og

ei tilfoie Nogen Vold og Overlast, saa fremt de ikke til

det yderste af Voris Foged derfore ville forfolgis og afstraffis.

Ydermere ville Vi hermed alvorligen have befalet Voris

Foged, Laugmend og Sysselmend i bem" Vort Land Is-

land, at de alvorligen tilholder Almuen i rette Tide,

nemlig for synden inden Petri Pauli, fpr vesten inden

St. Canuti, og for norden og osten inden St. Laurentii

Dag, eller i det seniste 8 Dage efter forskrefne Terminer,

at betale og yde til Kjobmendene, hvis de dennem skyl-
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digere, og om de dt»t for kunde til veie bringe, dermed 1684.

Kjobmeodene ei opholde, paa det de deris Reise i retle"^^^
Tider kunde fuldende.

Og som Anno 1631 den 4, Maj i paa Bycskier Thing-

sted udi forbemte Vort Laud Island er udsted en Dom,

hvorledis saadan Gjeld hos Indbyggerne i Landet, som

sig uvillig med Betalningen indfinder, skulle sogis, og

samme Dom af Voris Derr Farfader, salig og hoi-

loflig Ihukommelse, Kong Christian den Fjerde, den 1.

Juni 1640,. er confirmerit, hvilken Dom Jjuder Ord fra Ord

som folger: '

«Anno 1631, den 4. dag Maji [o. s. v., see 1. Juni

1640 ovenf. S. 224] Actum ut supra.«

Saa ville Vi ikke aleniste samme Dom i alle des Ord

og Mening have fuldkommeligen confirmerit, mens endog

Voris Foged, Laugmend og Sysselmend hermed alvorligen

have anbefalet, at holde sig samme Dom for en fuld-

kommen Efterretning i de Gjeldssager, som Kjobmendeue

kunde have imod Voris Iudbyggere i Landet, og for- .

bjude alle og enhver derudi nogen Hinder eller Forfang

at gjore, under Vor Hyldist og Naade. Givet paa Voris

kongel. Residentz udi Rjobenhafn den 6. Maji Anno 1684.

Reskript til Biskopperne i Island, ang. Kir- 6. Mai.

kernes gamle Klokker, samt om Kirkeregnskaber

og om Bfitlerie. Khavn 6. Mai 1684. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1684.

Copie i Stiftamt-sArchivet i Island, A. 105; M. Ket. III, 208

(med Datum 26. Mai); Rubr. hos Fogtm. II, 260. Det forste

Membrum som Reskript *for sig i Rentek. Exp. Prot. 17, 293.

Christian den Femte <fcc. V. N. T. Saasom Vi naa-

digst kommer i Erfaring, hvorledis ved Dom- og andre

Kirker, samt Klostere i Vort Land Island, skal findis ad-

.

skillige gamle sonderbrudne sprungene Klokker, hvoraf

Stykkerne her og der skal ligge adsprede og ikke vere

tjenlig til nogen Brug forend de igjen blive omstøbte,

da er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at du gjor
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1684. den Anstalt, saa Voris Fouget der i Landet saadanne

6j^Mni^ ved Anfordring kan bekomme. — 2) Og som Vi ugjerne

maa fornemme, hvorledis endeel Kirker i Landet saare

skal forfalde, formedelst de, som des Indkomst og Tillæg

oppebærer og derfor Regnskab skyldig ere at aflegge,

det derpaa ei i rette Tide skal anvende, ei heller derfore

Regenskab ville indgive, at des Tilstand kan fornemmis,

da haver du med Voris Fouget dennem alvorligen at til-

holde, at de ikke aleniste lader samme Kirker forderligst

reparere, mens endog aarligen deris Regnskaber for dig

og Voris Fouget, efter Voris forige derom udgangne Be-

faling, aflegger 1
, saa de af eder kan blive reviderede og

Copie deraf aarligen under eders Hænder til Voris Rente-

kammer indsende, saa fremt de ikke ville derfore i Frem-

tiden lide Tiltale af Voris Fouget, og da svare til den

Skade deraf kan foraarsagis. — 3) Herforuden ville Vi

og dig have allernaadigst anbefalet, at du tillige med

Vores Fouget, Laugmænd og Sysselmænd overlægger, paa

hvad Maade det store Betlerie, som gaaer i Svang udi

Landet, Indbyggerne til stor Besvær, i Tide kunde af*

skaffls, og de som ere fore og stærke holdes til Arbeid,

saa de ikke skulle fordrive Tiden med Orkesloshed, hvorom

du, tillige med Forbemeldte, haver forderligst at indsende

eders allerunderd. Betænkning 2
til videre Voris allern.

Resolution. Dermed <fcc. Skrevet paa Voris kongelig

Residentz udi Kjobenhafn den 6. Maji Anno 1684.

1685. Forordning om ulovlig Paalægs Afskaffelse i

Norge. Khavn 5. Pebr. 1685. — Benne Forordn,

er ikke publiceret i Island, men dens § 4 er stadfæstet ved

For. 3. Agril 1771 om Suppliquer og Memorialer, som er pu-

bliceret. — Norske Reg. 15, 11-27; Qvart-For. II, 187—201;

Schou I, 435—451. — Uddrag* Om Suppliquer.

§ 4. Og paa det Almuen ikke skal forhindres i at

bringe deris Anliggende frem, da skal Sorenskriveren være

») see Reskr. 6. Mai 1740 ; Reskr. 19. Mai 1747. .

a
) see Anordn. 2. April 1685.
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forpligtet, enhvers Supplication for sig eller fleres udi 1685.

een (om Sagen flere udi een Gjerning og paa een Tid 5. Febr.

forurettede augaaer) i sommelig Stil og Maade strax at
v~-~

opsætte, og underskrive næst den Klagendes Haand eller.

Bomærke sit eget Navn, og maa han njude for hver Sup-

plication otte Skilling, enten den een eller flere angaaer, og

ei mere. Skulde og klages over Sorenskriveren selv, eller

og han ikke er nær ved Haanden , eller partisk , da skal

.

Amtmanden ordinere andre, som Almuens Klagemaal for

dennem udi Pennen kunde forfatte, og han ellers self

forhore Bonderne, hvorudi deris Besværing bestaaer, og

straffe Sorenskriveren, naar han skyldig befindes, paa lige

Maade som om Fogderne meldt er. Naar ellers Almuen

til Os allerunderdanigst supplicerer, da skal Amtmanden,

efter at han grundig haver informeret sig om al Sagens

rette Beskaffenhed, skrive sin udforlig Erklering paa deris

Supplicationer, og dennem til Voris videre allernaadigste

Resolution strax nedskikke, saafremt han ikke, om nogen

bevislig Klage over hannem for hans Efterladenhed ind-

kommer, tilborligeh vil vorde anseet; hvorfore Almuen

og menige Bonder hermed alvorligen skal være forbudet,

herefter nogle visse Deputerede med Supplicationer hid

ned at sende, mens i den Sted være anbefalet dennem

til Amtmanden at levere. Befindes nogen af Almuen her

imod at gjore, skal derfor Dom over den Skyldige efter

Landsloven, og i slige Tilfælde allernaadigst udgangne

Forordninger hændis, at han derefter uden al Naade straf-

fis som vedbor, og derforuden de, som befindes at ophidse

Almuen til unodig Trætte, eller derfor at oppebære noget

af dem, straffis udi Jern paa Holmen deris Lifstid *.

!

) jevnf. Reskr. 15. Aug. 1718, Fr. 23. Jan. 1750 , 3. Apr.

1771 og 28. Dec. 1792, N. L. 1-24-4, 5, 6. — Om Sup-

pliquer fra Geistlige see Reskr. 13. Marts 1686.
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1685. Bevilling for Mag. Theodorus Thorlacius,

14. Febr. ang. Bogtrykkeriet. Khavn 14. Febr. 1685 ±
.

— Publiceret paa Althinget 1GS5. Concept i Canc. Arcbiv.

«aabne Breve vedk. Island &c. 1G32— 1750» ; Norske Reg. 15,

29b; M.Ket. III, 219; F. Joh. Hist. Eccl. Is). III, 469; Rubr.

hos Fogtm. II, 284.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi efter

Os elskelig Mag. Theodorus Thorlacius, Superintendent

o\;er Skalholt Slift paa Vort Land Island, hans herom

allerunderdanigste gjorde Ansogning og Begjering, aller-

naadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger

og tillader, at han og hans Medarvinger maa njude et

'
,

Trykkerie med hvis der til horer, som hans afgangne Fader,

Herr Thorlacus Schulonius, forrige Superintendent over

Holle Stift og hans Successor i deris Lifstid paa Holum

brugt haver, og af hans afgangne Farmoders Fader forst

oprettet, mens siden formedelst det gamles Ubrugelighed

af hans Fader og Broder paa egen Bekostning paa ny

restaurerit, og for
ne Mag. Theodorus Thorlacius det fra

sine Medarvinger imod billig Betaling indlose og derefter

fra for
n* Holum til Skalholt forflotte og sammesteds holde;

dog med saadanne Vilkaar, at han ei understaaer sig

nogen Materie at lade trokke, som i nogen Maade mod
Voris christelig Religion eller allernaadigste udgangne

Lov og Forordninger kan vere stridig, saa og at hvis

Materier, som der trokt vorder, forst efter gammel Sed-

vane tilborligen vorder igjennem seet
3

, saafrerat han denne

Voris Bevilling agter at njude og ikke derforuden vil

stande til Rette som vedbor. Forbjudendis &c. Hafniæ

den 14. Februarii 1685.

% April. Anordning om Adskilligt Politivæsenet m. v.

vedkommende. Bessastad 2. April 1685. —

») jevnf. Bevill. 7. Apr. 1688.

3
) «af tvende Provster der paa Landet« staaer i Concepten,

overstreget.
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Disse saakaldte «Bessastaba-p6star», undertiden ogsaa «Bessa- 1685.

staoa-samf>ykt» (som ikke maa forvexles med den ovenfor S. 2. April.

71—73 anforte Bessastaba-samfykt af 1555), ere bekjendtgjorte""
-

og stadfæstede i Laugretten 6. Juli 4685 (Althingsb. s. A. Nr.

37) samt 8. Juli 1689 (Althingsb. Nr. 30). De have vel aldrig

erholdt udtrykkelig kongelig Stadfæstelse, men været anerkjendte

og fulgte i Praxis i længere Tid, og danne tildeels Grundlaget

for Anordning om Hustugten 3. Juni 1746; jevnf. «Bunabar-

rit Suburamtsins Hiiss- og Bu-stj6rnar-félags» I, 1. S. 105

—

107. — Efter Afskrift med Jon Erichsens Haand i M. Stephen-

sens Haandskriftsamling paa Universitets-Bibliotheket Nr. 26,

jevnf. Nr. 49.

Eptir J)vi Hans kdngl. Maj. hefir af sinni allranåbug-

ustu umhyggju mebal annars til })essa fåtæka lands vel-

ferbar meb utgefnu Missive dat. Kaupinhafn 1684 1
til

Hans Kdngl. Maj 1
' håbetruaba fdgeta herra Christopher

Heidemans, svosem }>ab var å næstlibna Oxarår J>fngi

publicerab, allranåbugast befalab ab upp^enkja og finna

råb til, svo £ab stdra betleri, einkanlega af hraustu og

heilbrigbu folki, sem hér 1 svo fåtæku landi långvaraulega

h'bkazt hefir, mætti 'hindrast og af leggjast : J>a voru af

velnefnds herra landfdgetans foiiagi, t>ann 2. April 1685,

ab Kdngl. Maj u garbi Bessastdbum saman komuir Joessir

eptirskrifabir menn : Hans Kdngl. Maj 1
' Superintendens

yfir Skålholts stipti Mag. J>drbur J>orlåksson, svo og Hans

Kdngl. Maj 1
' logmenn å Islandi: herra Sigurbur Bjornsson %

og herra Magnus Jonsson, item Jon Sigurbsson og Jon

Rundlfsson syslumenn, Gubmundur Arnason og Sæmuudur

Årnason logréttumenn, åbur tjåb efni til yfirvegunar og

bej)eukingar fyrir sig ab taka. — 1) Hreppstjdrar, sem

eptir landsldgunum til skyldast ab hafa stjdrn og forsjå

fyrir tm hreppinn varbar, sem og eptir Recess Chr. 4.
3

,

håloflegrar minningar
,

eiga ab vera prestanna mebhjålp-

arar, ab umvanda og straffa abskiljanlegan dkristilegan

Reskr. 4. Mai 1684.

*) Christian den Fjerdes Recess 27. Nov. 1643, som iovrigt

aldrig er indfort som Lov i Island eller publiceret, jevnf.

M. Stephens. Dissert. S. 126.
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1685. lifnab og framferbi, svosem gubs heilaga nafns, orbs og

2. April. sakramentanna vanrækt, misbriikun og forakt, helgra daga

"""""^^vanbrukua, illa forh'kuQ ektafdlks imillum og barna,

ungddrasins dmennsku, agaleysi og dttaleysi vib si'na for-

eldra, kennifebur og abra yfirbobara, Jyjdnustufdlksins leti,

ddygb, dhlybni og sjålfræbi, og af })essu vaxandi margvis-

lega landsins fordjarfan: Joeir , hreppstjdrarnir
, geta ei

mdgulega né tilbærilega siuni embættis skyldu og Inspec-

tion frarafylgt, sokum si'ns heimilis båginda og fåtæktar

naubsynja, J>ar })eim engi bærileg draakslaun eru tileinkub,

sem bæbi mætti styrkja Jpeirra husholdning, og l^eirra

embættis myndugleiki J>yrlti si'bur ab dvirbast og for-

aktast. — 2) Lausgångarar og ^eirra makar, {)d um
hérobin og sveitirnar årlega kaupi og betli, og tibum

hræbi mat og urykk ut af fåtækura og veikstoddum almiiga

biiandi folks, kunna dmdgulega ab gripast eba hindrast

né fastir setjast, einkum J)ar å einu heimili kunna ei

vera nema tvær eba t>rjår persdnur, stundum ei nema

veikhugab kvennfdJk og born, eba veikir og vanfærir

bændur, långt fra smum valdsm^nni buandi, jafnvel långt

imillum bæja til libsemdarmanna
,

hreppstjdranna ebur

annara; {)å, J)d gripnir yrbi, er hvergi ab hitta nær

en å valdsmanna heimili nokkurt sterkt og forsvaranlegt

fångelsi, hvorki hespur, gabestokka, né annab {wflikt,

})eim lausgaungurum og ]?eirra likum J)énanlegt til straffs

og viburkenningar , hvort heldur væri fastir settir einn

dag ebur tvo, lengur ebur skemur. — 3) Kunna laus-

gångarar ab orsakast meb J>vi mdti, ab einn
. partur af

bornum og tødnustufdlki kann finnast latt, ddugtugt,

bldtsamt, tråssugt og dhlybib i orbum og verkum vib si'na

foreldra og hiisbændur , meb dsæmilegri kostavendni til

klæba og fæbis, meb stråklegri mebhondlan å verkfærum

og annari eign sinna husbænda, svo ab bdndinn, sem ei

kann J>eim i tilbærilegum hiisaga ab halda, vill heldur

[>eim burt sleppa en frekari skaba liba, og meb svo mdti

orsakar ddygbin ^eim lausgångara - frelsib. — 4) Vilja

endilega pessir eba Jm'likir ddygba drengir meb skyldu
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heimta af kirkjunnar reglu, ab f>eir eptir sinni eigin vild 1685.

og J)6tta giptist, jafnvel innau 20 ara, J)6
hirbulitlir og 2. April

mjog fåfrdbir reynist i si'num kristilegum lærddmi, og

sokum leti, svallanis, djmfnabar, i litlri ebur engri von,

ab hæftr verbi ab uppala sin bom og tødnustufdlk kristi-

lega, né leita sinnar atvinnu eba h'fsbjargar eptir gubs

orbi i erlegan ebur sæmilegan måta, heldur innan nokkra

åra setja si'nar konur og ijla upptuktub born uppå fåtækar

sveitir.og almuga, landinu til stdrrar nibur^rykki'ngar.

på. i {)eirri allraundircfånugustu tru og von, ab håyfir-

valdib vildi allranåbugast mebal tilskikka mdt ^essura og

Jm'li'kum upptdldum lands -dsdma, hafa tilnefndir menn

svo einfaldlega råbslagab og upp^enkt t»etta eptirfylgjandi

:

1) Ab hreppstjdrar, hverir ef gott respekt og mynd-

ugleika hafa, reynast ab vera einn gébur lykill ab kristilegri

landskikkan, mætti af håyfirvaldinu benabast meb nokkrum

bærilegum launum, svo Jjeir heldur meb allri aliib i tru

og hollustu vib gub og yfirvaldib framfylgdu si'nu embætti,

svosem ab væri nokkrar småsektir, sem einkanlega vib-

vi'kja })eirra embættis framkvæmd, svosem til 4 marka

og l>aban af minni, eptir ddmi konglegs valdsmanns, og

væri vel t>6 svoddan persdour i sinu embætti svarnar

væri. — 2) Ab tilskikkast mættu hespur og gabastokkar,

eba Jm'h'kt hentugt fångelsi héldist å ollum biskupastdlum,

profasta og presta gorbum og ollum klauslrum og kirkjum,

item logmanna, syslumanna og hreppstjdra heimilum,

til ab hindra og straffa gubs orbs foraktara, letfngja og

lausgångara, samt Jwerbrotin og ohlybin born og j)jdn-

ustufdlk, eptir J)Vi sem sérhver yfirbobari vill meb gdbri

samvizku bekenndur verba fyrir gubi og yfirvaldinu, ab

hann i kristilegri og naubsynlegri umvondun gjdri, og hafl

magt til t)eim ur fångelsinu ab sleppa, nær sannreynist,

ab J>eir vili hlybnast og lofa betran, og seu [>eir sem næst

bua (svo margir sem vib })urfa) og J>ar sjålfa hiisbændurna
•

t>rytur, nær J>eir til kvaddir eru, skyldugir til })essu

abstob veita, undir hålfrar markar sekt J)eim sama hus-

bdnda til handa, ef ån orsaka mdtsegja. — 3) Ab hraust
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1685. og verkfært folk, sem sokum leti og sjålfræbis gengur ura

2. April, sveitiruar og betlar, meb dskilum og kynm'ngarleysi ab

komib, takist til fånga meb samheidi hreppstjora og bænda,

ebur syslumanns, })ar [)å J>rjdta kaun, og til syslumanns

færist undir alvarlcga refsing, ei minna en 8 vaudarhogg

i fyrsla sinni, og sé J>eim siban jpar i sveit skikkab eba

v vi'sab i sinn åtthaga, meb sebli sysluuiannsins, ab J>eim

hafi f>ar refzt verib, svo J>eir si'ban J)ar tødni undir J)ess

yfirvalds stjdrn. — 4) Ef beir lausgångarar vilja ei betra

sig og gånga til hlybni eptir
J)å

fyrstu refsing,
J)å takist

meb sama hætti til fånga undir refsing valdsmannsins,

ei minna en 16 vaudarhogg (meira af naubsynja kann)

;

hitlist Jjeir i t>ribja sinn meb svoddan oråbvandlégu fram-

ferbi, ån betrunar, f)å séu i hverri syslu, sem hittast

kunna, valdsmenn skyldugir meb bændanna abstob })å ab

fånga ån allrar vægbar, og til aljmigis færast, undir yfir-

valdsins J>ar skikkun, ef verbugir synast, ab å Bremerholm

lit færist; en syslumenn årlega auglysi i logréttu vistre-

gistur og aubkenni ^eirra, sem J>eir hafa refsa låtib. —
5) j>eir sem eru veikir og félausir, og leita ser olmusu

innan hérabs, skulu hafa sinn skriflegan vitnisburb meb

åj^ryktu signeti sfns soknarprests og tveggja hreppstjora, ab

Jjeir séu réttir olmusulimir eptir aljnngis sam])ykt 1679, og

Jjeir viti ekki J>eirrå fjåba framfærismenn, og så vitnis-

burbur takist årlega, og hreppstjorar ^ess folks til skyldist

i tfma vib sdknarkirkjurnar, meb råbi soknarprestsins, {)vi

folki alvarlegt forbob ab gjora, ab J>eir ån J>eirrar kynn-

ingar skuli ser olmusu leita. — 6) Allir J>eir menn sem

lausamenuska må libast skulu ei minna fé eiga en 5 hundrub

ti'undarvirb, Jwsvo, ab alls sé ei minna en 10 hundrub iland-

aura tali, og gjori }>ar af tilbærileg logskil yfirvaldinu,

andlegu og veraldlegu, hvort heldur eru skattar, Jjds-

tollar, tiundir, gjaftollar ebur manneldi eptir lands ldgum

&c, en J>eir sem minna eiga, og ei hafa naubsynlega ab

forsorga (eptir mati syslumanns og hreppstjora) sina for-

eldra, born eba abra logkomna draaga, libist ekki lausa-

mennska, undir 4 marka sekt, sem eignast mættu hålft
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syslumabur en hålft hreppstjdrar, heldur bjdbi sig bevis- 1685.

anlega vib sina sdknarkirkju, ei sibar en å kyndilmessu, 2. April.

til ars vistar
,

fyrst i sinum sveitura
,

J)ar sem j>eir eiga^^^"

tiltdjn; en vili engi })ar ^eirra års vist hafa, J>å
åvisi Joeir

l>ab bevisanlegt sinum syslumanni, svo hann megi })å i

obrum sveitum innau syslu bændura til vistar bjdba, t>ar

svo J>eim er vibværilegt til fæbis ogklæbnabar; en ef ekki

duga ser tilbærilegt kaup tødna, Jm vinni sér til matar

og fata åbur lausir h'bast. — 7) Sérhvert logråbib vinnu-

hjii sé komib åd vissra forfalla å krossmessu t>ann 3. Maji

i sina vist, annars hafi forbrotib svo mikib af si'nu eptir-

komandi års kaupi, sem eptir tiltolu vinnumissirinn reikn-

ast kanu, nema vift husbdndann J>år nm dbruvis semi. —
8) Vinnufdlk, sérhvert sem ur vistinni fer, skal hafa vitnisburb

skriflegan si'ns næstahusbdnda, uudir hans hendi ef skrifandi

er; en efeier skrifandi, })åauglysisdknarprestinum vibkirkju

bevi'sanlega, hvem vitnisburb hann vill og må j)vi gefa,

svo så vitnisburbur sé meb prestsins hendi, J>ess inuihalds

ab minnsta kosti, ab hann sé åtdlulaus vib skilinn, og

{)essir vitnisburbir gefist ån undandråttar, en vili nokkur

ån orsaka l>eim inni haldaaf illvilja, dyggu tødnustufdllri

til skaba,
J>å sé yfirvaldib skyldligt båba fyrir sig ab kalla

og DJeta orsakirnar; en reynist, ab )}énaranum rånglega

sé kynm'ngarinnar synjab, ebur tilbærilegs kaups, j>å skuli

så sami hiisbdndi honum J)ab tvigjalda, og svo vitnis-

burbarins unna. — 9) Så sem" leynilega vib husbænduvna

lokkar ebur vistræbur peirra J)jdnustufdlk, fyrr en utfalab

er um vistarråbin J>eirra i millum, ebur og ef hannvist-

festir kynningarlaust folk hjå sér å krossmessu eburj^rem

vikum lengur, Ipå sekist vib Jess fyrra husbdnda sh'ku, *

sem }iess folks eins års kaupi og skyldum svarar. —
10) Sérhver hiisbdndi hafi gdban og kristilegan aga og

uravondun å si'nu Jyonustufolki , meb hendi, veudi ebur

keyri, ]m ån såra og lemstur, riær orsok er til. En cf

l>ab libur dtilbærilegan skaba af fceim aga, meb harbiib

ebur æruhnekkingar orbum, j)å hjålpi yfirvaldib t>eim ab

nå sinum mannhelgis rétti. En vib dhlybib, svikult og
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1685. mdtyrdanlegt J>jdnustuf61k hondlist eptir })eim 2. pdstj

;

2. April, en så sem ekki vill hlyba kristilegri umvonduu sins hus-

bdnda, heldur setur sig upp i mdti honum meb vondum

orbum, hdggum ebur dbrum stråklegum atvibum, sé rétt

tækur i fåugelsi undir laga straff af valdsmanni, nær

uppå klagab er, og sé undir vistarråbum {)ess husbdnda

næsta år eptir. — 11) fyjdnustufdlkib, ef ei vill i somu

vist eptirkomandi år J)jdna, sé skyldugt ab uppsegja sina

vist husbdndanum, ei sibar en å nyårsdag; annars, ef

bdndinu vill })ab halda eptirkomandi år, sé i hans valdi,

nema naubsyn bauni. ' En ef husbdndinn vill ei fdlkib

framvegis halda, J)å sé hann skyldugur J>vi vistina upp

segja, ei si'bar en å kyndilinessu, annars skyldist bdndinn

]>ab næsta år i J)jdnustu ab halda, eba leysi J)ab af meb

billcgu eins års kaupi, J)d i J)essu og obru metist naub-

synjar, sem til falla kunna. — 12) Ars laun eins ervibis-

raanus séja 8 ålnir vabmåls, 10 aurar kaups, [)ess manus

sem duganlegur er ab slå og rda, og alla naubsynlega

landsvinnu" kann og unnib getur. Ein duganleg vinnu-

kona fåi 5 ålnir vabmåls, IV2 alin varuings-lérepts., 5

ålnir striga ; sii sem er gdb vefkona og abra naubsynlega

vinnu kann , fåi Jpar til 20 ålna kaup. Så årsmabur,

sem biisraibi almennilegt smi'bar, séu hans årslaun eptir

J)vi sem honum og hans husbdnda sanugirnilega saman

keraur. Slik verkahju séu hér ab auki naubsynlega til

handa og fdta forsorgub, nema hvab husbdndanum synist

})au belur til vinna, sé eptir hans sanugirni kaupib vib

tau fi'ekab. Verbi husbdndi og verkahju ei um årslaun

åsått, jjå gjorl }>ar um hreppstjdrar meb valdsmanns råbi

hvab billegt sé. — 13) Engum leyflst vib born ebur

verkahju ab kaupa, fyrir utan forsvarsmanoa, foreldra

ebur husbdnda vitorb, annars sé så sem kaupir sliku sekur

vib l>eS3 sama husbdnda ebur forsvarsmann , sem svarar

ab verbaurum j>vi, er hann ab bdrnunum ebur hjiiunum

keypli, haldist \)6 ei gi kaupib framar en husbdndi sam-

J>ykkir. Hib sama sé og meiut um formanna myndug-

leika ylir siuum håsetum, svosem 1 husbænda stab, ab ef
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håsetarnir, einkum peir sem eru annara manna tødnustu- 1685.

menn, burt brjåla ebur selja af fiskifaungum ebur færum, 2. April,

sem f>eir i sinni vdktun hafa eiga, svo sem er matur,

fatuabur, skinnklæbi og ^esshåttar, ån vitundar og sam-

J>ykkis formannanna, skulu J>eir somu, semsvokaupa,

hvort heldur er fyrir tobak ebur annab sé, sh'ku sekir

vib formanniun sem pab ur yert er haun keypti, og sé

sem dkeypt, og standi J)6 til rétta yi& pénarans husbonda

eptir Jandslogum, svo sem fyrir dheimildar kaup, og så

sami husbdndi eigi rétt og abgång ab formanninum, undir

hans svariun eib, nær Joess krefur, ab haun haft ei sain-

hyllzt ué sampykkt })å pénarans dråovandlega mebhondlan

å husbondans eigu. Svo séu og formenuirnir skyldugir,

strax sem eptir spurt er> ab segja rigtuglega til skipeig-

andanum og håsetanna hiisbændum um sjålfa hlutarhæb

skipsins. I sama måta sé um formanna myndugleika

yfir si'nuin håsetum, einkum um vertibar ti'manu, ab hverir

af I>eim sem syna meb mdt{)rdan og dcim'ng nokkra

dhlybni dtilbærilega si'num formanni, svo lengi- sem hann

undir lians formennsku er, sé sekur hålfri mork vib for-

røanninn fyrir hvert sinn ab hann i j>eirri dhlybni sann-

reynist; i sama måta, hverir håsetanna meb voudum

orbum, hoggum, hdtunum, gjora formdnnum dtilbærilegan

mdtprda, standi J>ar fyrir til rétta fyrir valdsmanni pess

bérabsj nær uppå klagab er. Item hverir af håsetunum,

sem illa eba stråklega hdndla vib skipib ebur pess farvib,

svari J>ar fyrir formanninum, en formaburinn skipeigand-

anum. — 14) |>eir sem meb frelsi vista sig å sumrinu

til kaupavinnu hjå buendum, hafi IV2 hundrab 1' kaup

t>eir gagulegustu af peim, svosem peir er hreinlega og

skablaust slå verkfæran 5 aura voll å viku
, og J)ar meb

eru dyggvir, hlybnir og fylgisamir til annara heyverka.

En J>eir sem dduganlegir reynast fåi minna kaup, eptir

J)Vi sem sanngjarnlega forpéna, og ef })å ågreinir, sé

undir mati gdbra manna, sem kuunugast må um vera,

svo båbir ihaldnir séu, en vislar timi sérhvers kaupa-

manns sé fra Jons messu baptistæog til haust-krossmessu.
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1685. En ef sibar koma ebur fyr burt fara en åkvebib er, hus-

2. April, bdndanum til skaba og ån hans leyfis, svari husbdndanum

jjeim skaba sem hånn J>ar af hlytur. — 15) Sendimenn

um landib ur annarlegum fjdrbiingum, og vand})ekktir eru,

bafi vegasebil ^ess sem sendir, annars aktist fyrir laus-

gångara og séu rétt tækir undir rannsak, hvort skilamenn

séu. — 16) |>au vinnuhju, hvort heldur eru kaiimenn

ebur kvennmenn, sem hjå sdmu husbændum tødna 15,

20 år ebur fremur, og eru sannreynd ab ærlegri um-

gengni til orba og vérka, samt hlybni, trii og hollustu

vio sina husbændur, og t>au kunna bjargferota ab verba

sdkum fåtæktar og heilsubrests
,

\k skuli så sami hiis-

bdndi, næst foreldrum, bornum ogsystkinum, yeita j)eim

naubsynlega lifs næring og forsorgun eptir fjårmagni, fyr

en firtiatå frændum, einkanlega ef sHkt tødnustufdlk å ei

fé né fullfjåba frændurj og l>ess erfibgjar mega ei uppå

tala 1)6 ab husbondinn njoli sem svara må tveggja mis-

sera bjorg af ålnuni J^ess folks, hvort heldur verbur ab

})Vi lifanda ebadaubu. — 17) Ab Hans Kongl. Maj. vildi

leyli til gefa, ab hér i landi mætti af yfirvaldinu andlegu

og veraldlegu viss regla seljast um klæbadragt og brullaups

og gestaboba skikkun, til ab hindra £ab sem vitanlega

kann landinu til skaba og fordjorfunar vera. OgJ)dmargt

mætti fleira upp J)enkjast og finnast um })etta efui, bæbi

lausgaungtirum ,
leti'ngjum og landeybum til straffs og

hindrunar, samt og halda bornum og tødnustufdlki til

ærlegs erflbis og mannddnis, og til hlybni og dtta vib

.

sina yfirbobara: J>å er Jjella fyrskrifab af tilgreindum

undirskrifubum monnum ab svo stdddu svo umj^enkt og

saman tekib, eptir f>vi sem J>eir meb gdbri samvizku og

i gdbri 'meim'ngu J)ykjast skynja l)essu fåtæka landi naub-

synlegt og nylsamlegt, dskandi, ab Hans Kdngl. Maj 1 '

håbetruabur fdgeti yfir Islandi , herra Christopher Heide-

mann, bæbi eptir si'nu gdbu hjartalagi til J^essa lands

velfcrbar, og ^ar honum sjålfum er i allmorgu vel kunn-

ugt orbib um landsins fåtæktar naubsynjar og håttalag,

vildi J)etta hentuglega yfirvega og um bæta, og svoJ)etta
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og margt annab, sem hann vel J>ekkir J>essa lands fåtækt ar 1685.

og båginda naubsynjum årlega vaxandi vib koma, til vors
^2*^LpriT^

allranåougasta arfakongs stom og vi'ofrægu mebaumkunar

og nåbar, og til hans allranåbugustu yfirvegunar og con-

firmation J)etta recommandera. Actum ut snpra.

Uppå velæruverbugs herra Sigurour Bjornsson,

biskupsins Mag. forbar |>orlåks- Magnus Jonsson,

sonar behag undirskrifar : Jon Sigurbsson.

Einar Einarsson. Jon Runolfsson.

Gubmundur Årnason.

Sæmundur Årnason.

Reskript til Landfoged Heideman, at samle 4 APril -

Manuskripter og Antiquiteter i Island. Khavn

4. April 1685. — Publiceret paa Althinget 1685 og ind-

fort i Althingsbogen (Nr. 8); Norske Tegn. XIII, 140b; M.

Ket. III, 220 ; F. Joh. Hist. EccJ. Isi. III , 468; Rubr. hos

Fogtm. II, 287.
'

Christian den Femte étc. V. N. T. Eftersom Vi

alleruaadigst haver anbefalet Voris Antiqvarius Os elskelig

Thomas Bartholin at samle alle de fornemste islandske

historiske Skrifter, som ere at bekomme, og dennem til

Trokken at forfærdige, og Vi allernaadigst komme udi

Erfaring, hvorledis en stor Deel Man uscripter fra Vort

Land Island allerede skal være udforte, hvilke Fremmede

i Trokken Tid efter anden lader udgaae: da er Voris

allernaadigste Villie og Be[a\ing, at du med FJid erkyn-

diger dig der i Landet om hvis Manuscripter der. endnu

monne vere, og dennem til Voris Tjeniste indsamler og

med forsté Leilighed hidsender, og dersom deriblandt

skulle være nogle rare Historier eller andre deslige Skrif-

ter, som Eiermændene nodig ville miste, haver du dennem

imod din Revers alene at Iaane og dennem tillige med. til

bemeldte Thomas Bartholin at hidsende* til den Ende, at naar

han, hvis derudi til Voris Tjeniste kunde være fornoden

at obseryere, haver ladet afskrive,hau dig da dennem med '
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1685. forderligste tilbage uskade skal lade tilstille. I det ovrige

[""^Jrif
haver du alvorligen at lade forbyde og flittig tilsee, at aldelis

ingen skrefne Historier eller andre deslige Tractater om

Landet vorder derfra til Fremmede forhandlede eller ud-

forte. Dermed <fcc. Hafniæ d. 4. Aprilis 1685.
_ * 'tå

8. Mai. Forpagtnings -Contract, hvorved Jordebogs-

Indkomsterne i Island overdrages Interessenterne

i Handelen paa fem Aar. Khavn 8. Mai 1685 i
.

— Rentek. Copiebog Nr. 1999, Litr. A, fol. 28—30.

Vi underskrevne kjeudis og hermed vitterlig gjor, at

have paa kongl. Maj" Voris allernaad. Herris og Kongis

Veigne forpagtet, saa og hermed udi fem Aar bereignit,

fra næst forleden Nye-Aar og til femte Aars-Dagen igjen

1690 forpagter allerhoistbemeldte Hans kgl. Maj" tilbe-

rettigte Jordebogs visse og uvisse Indkomst udi Island, som

hans ExcelL sal. Herr Rigens Admiral, Herr Hendrich

Bjelche, og hans Arvinger hid indtil naadigst nydt haver,

til samtlig nuværende Interesserende udi bemeldte Island

' med enhvers tildelte Havner, nemlig: Velb. Frue Anne

Peltes: Stappen, Budenstad, Stichelsholm, Kommervaag,

Gronde-, Rtide- og Oefjorder ; velb. Herr Justitsraad Hans

Nansen: Orebach, Haufnefjord og Hopshuus-, Herr Asses-

sor Hendrich Hoyer: Rebbet og Bjergefjord; Assessor

Johan Klein: Pattersfjord og Bildahl; Thomas Jensen

Dobbelstein: Baasand og Griudewild; Maren sal. Erich

Munches: Ise-, Dyre- og Vapnefjorder ; Mats Christensen:

Holmen og Husevig, samt Jens Thomassen og Oluf Klouw

:

Kieblevig og Schagestrand, og det paa efterskrevene Maader

:

1) Naar Gud vil at bemeldte Interessenters Rjobraænd

der til Landet ankommer, skal dennem ved Hans kgl.

Maj' Foged sammesteds, som nu er eller herefter kom-

mendis vorder, al Landskyldfisken, som falder efter Jorde-

bogen, og hvis ellers Fogden med Hans Maj* Fiskerbaader

paa hver Havn kan tilvejebringe, uden Ophold (leveris), i god

•) jevnf. Contr. 12. Jan. 1691 og 3. Mai 1695,

-
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Kjobmandsvare, som han haver Almuen at tilholde paa 1685.

indbemte Havner at levere i rette Tid og efter sædvanlig 8. Mai.

satte Termin, saa Kjobmændene derefter ei i nogen Maader

vorder opholdet, eller have Aarsag sig at besværge. —
2) Dernæst skal de njude til Forpagtning alt hvis Ulden-

gods af Vadmel og Stromper Hans Maj* efter Jordebogen

tilkommer, som dennem i lige Maader af Fogden til for"

Tid og paa beui" Steder med sin tilborlig Brede og Længde

efter seniste Islands Taxt skal leveris. — 3) Dé ovrige

Jordebogens Indkomster af Smor, Lax og deslige, er den-

nem ligesaa bevilget, og skal til dennem eller deris Kjob-

mænd leveris, saa meget af hvert Slags falder, og det

Smoret godt og reent, samt Laxen god og vel saltet,

med mindre Almuen, som boer ved Sokanten eller der

omkring, noget deraf selv vilde beholde, da derfor enten/

strax eller paa næste Foraar god Torfisk isteden af Fog-

den forskaffis. — 4) Hvis Specie-Rigsdaler der udi Landet

til enhver leveris, saa vidt Fogden ei til de fornodene

Udgifter der behover, betalis her til forskrevne Tid udi

Specie-Rigsdaler igjen, ligesom der annammet er. —
5) Hvorimod raeerbemeldte Interesserende, enhver efter

deris Kjobmænds udgivende Beviser in duplo, den ene til

Sysselmændene og Klosterholderne for at lægge ved deris

Regnskaber, og den anden af Fogden vidimerit, og her

af Kjobmændene produceris paa hvis enhver har annam-

met, skal efter tilslagene hoieste Bud give for hver Skip-

pund Fisk Kjobenhavns Vægt otte SleUe-daler og to Skilling

Danske, og de andre Species betale efter kongel. Maj*"

seniste udgangne islandske Taxt, nemlig for. hver Alen

Vadmel ti Skilling, og for hver Par Hoser otte Skilling,

for en Tonde god saltet Lax fem Rigsdaler, og for hver

Vette Smor halvtredie Rigsdaler, og des Belob i Penge

erlægge aarlig her udi Kjobenhavn med god gangbar grov

Mynt til hver H te December uden nogen Afkortning,

skadislos i alle Maader. — 6) Og skal bemeldte Interes-

serende efter denne Forpagtnings-Contract ikke være for-

bunden at annamme videre end hvis Haus Maj" Jordebog
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1685. af hver SJags indeholder, og ellers af Fogden ved Hans Maj u

T , T *T Fiskebaader tilveiebringis, paa det enhver kan derefter des-
o. Mai.

bedre rette sig med Befragtningen. — 7) Endeligerved denne

Contract reserverit, at ingen af forbemeldte Interesserende

maa Fogden der i Landet enten nu eller herefter i denne

Forpagtning med sig indtage, eller derudi lade partici-

pere i ringeste Maader, under dobbelt Afgiftes Betalning,

om det b.efindis skulle, og ellers med Skibenis Befragtning

samt dessen Udredning og Varenis Losning rette sig efter

de Articuler, som det islandiske Compagnie naadigste givene

Octroy og Forpagtning af 29de Januarii næst forleden Aar

tilholder. Til Vitterlighed under Voris Hænder. Datum

kg]. Maj* 8 Rente-Kammer den 8. Maj i Anno 1685.

.9. Mai. Beskjermelse-Brev for Jon Hreggviésson i

en Drabssag. Khavn 9. Mai 1685. — Publiceret

paa Althinget 168G; Norske Reg. 15, 68 b; M. Ket. III, 221.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. , at eftersom

Joen Rechvidssen af Island (nu Soldat under Voris Liv-

guarde) for Os allerunderd. haver ladet andrage, hvorledis

han af Gudmunder Joenssen, Sysselmand for synden Vitou

(Hvi'té) paa bemeldte Island, der ved Retten skal være

forfulgt, anlangende en Bodel, som forleden Aars Vinter

tilligemed hannem hos bemte Sysselmand paa Brendevi ns-

Drik skal have været samlet, og der de vare velbeskjenket,

ere de begge med hinanden bortreden, og ingen af den-

nem self vidst hvor den anden var af bleven, for end

der de opsogtes, og Bodelen da i en Morats skal være

dod funden, mens som for
ne Joen Rechvidssen formoder

sig for samme Sag ved Retten at befri, helst efterdi han

skal vide sig uskyldig og ei heller derfor af nogen skal

være beskyldt eller saggivet , haver han om dette Voris

allernaadigste Beskjermelse-Brev til sin formenende Ret

at udfore allerunderdanigst været begjerendis: da haver

Vi allernaadigst forundt og givet, saa og hermed forunder

og giver for** Joen Rechvidssen Voris kongelig fri og

sikker Leide og Beskjermelse til og fra Retten paa be-

I
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meldte Island, imidlertid han samme Sag ved Lov og 1685.

Ret udforer
; dog skal han tiltænkt være, Sagen strax uden "^"^^p

Ophold for sine tilborlige Dommere at gjore anhængig

og siden udfore, item altid i egen Person i Retten mode,

til at lide og undgjelde hvis Lov og Ret medforer. For-

bjudendis <fcc. Hafuiæ den. 9. Maj i 1685,

Leidebrev for Jon Hreggviésson til og fra 12 Juni

Island i en Drabssag. Agershusd. 12. Juni 1685.

— Publiceret paa Althinget 1686 ;
(Agershus) Norske Reg. 15,

100 b; M. Ket. III, 222.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. , at eftersom

Joen Rechvidssen af Island, Soldat under Voris Lifguarde,

den 9. Maji sidstforleden i nærværende Aar haver be-

kommet Voris allernaadigste Beskjermelse-Brev til og fra

Retten paa bem te Island, udi en Sag, som han sogis for,

anlangende en Bodel der paa Landet, som udi en Morats

skal være dod funden
,
og han nu for Os allerunderda-

uigst haver ladet andrage, hvorledis han, siden han

bem tfl

Voris Beskjermelse-Brev bekom, haver fornummet, -

at samme Sag udi hans Fraværelse ved Retten der paa

Landet skal være forfulgt og Dora over hannem ganget,

og ikke egentlig vides hvorledis samme Dom falden en
da have Vi, efter hans herom ydermere allerunderdanigste

gjorde Ansogning og Begjering, allernaadigst bevilget og

tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at saafremt

han bemtc Sag for Voris Hoieste-Ret agter at lade ind-

stevne, maa han i lige Maade dertil fri og sikker Leide

og Beskjermelse til og fra bemte Island njude og have.

Dog skal saadau Indstevning med forderligste (eller saa

snart muligt er) skee, og for
no Joen Rechvidssen tiltenkt

være i egen Person i Rette at mode, til at lide og und-

gjelde hvis Lov og Ret medforer. Forbjudendis. <fcc.

Aggershus den 12. Junii 1685.
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1685
- Althings-Vedtægt ang. nogle Ydelsers Afskaf-

30. Juni. felse paa Vestmannoerne m: v. 30. Juni 1685.

— AJthingsbog 1685, Nr. 6.

Var upp lesinn domur ur Vestmannaeyjum, genginn

ab HvitMiga jriogi 17. Junii }). å. , undir utnefud Einars

Eyjolfssonar logrélturaanns, i umbobi valdsmannsins,

Markusar Snæbjornssonar, eiukanlega vibvikjandi drykkju-

flskum, håsetanna hlybni vib ibrmennina, hrdfdlsfiskum,

skipti å happadråttum, hiisaleigu upphæb, skriffiskum og

skiphaldsfiskum, ab af skipast skuli, item um rigtug skipti

å sjålfri fiskikosinni. Og eptir Jjvi ab af såm^ykki vel-

nefnds valdsmaausins er skiljandi, ab honum J>yki full

naubsyn til })essa doms i greindu plazi gengib hafa, i

J>eirri meimog ab afmå skablegan dvaua og dsæmilega

mebfeib å gubs gåfum, innbyggjurum bæbi lands og eyja

til utdriuunar, l)å er så domur i sérhverjum si'num

atkvæbum af logmonnum og logréttunni sam^ykktur.

25. Juli.
Danmarks og Norges Kirke-Ritual. Khavn

25. Juli 1685. — Emaneret gjennem Caricelliet og ud-

givet i Khavn 1685. 4*°, 1738. 8-° og 1762. 4*° og 5", med

Tillæg dm Forandringer i de forrige Oplag; Schou 1, 473—

511. — Indfort i Danmark ved For. 16. Jan. 1686 og i Norge

tilsammen med Norske Lov ved For. 14. April 1688. Efter

M. Stephensen skulde Ritualet allerede 1687 være oversendt

til Island som gjeldende Lov !
. I en af begge Biskopperne i Is-

land, J6n Vidalin og Steinn Jénsson, indsendt »underdanige

Betænkning om Kirke- Etatens Etablissement«, dat. Holum 11.

Sept. 1711, til Stiftbefajingsmand Gyldenlove [i Stiftamts - Ar-

chivet i Island, A. 32], er det derimod udtrykkelig bemærket,

at Ritualet ikke er gjeldende i Island og at kun Kristenretten

og Christian den Fjerdes Kirkeordinants ere de der gjeldende

Love i kirkelig Henseende. SomFolge heraf befaler Reskr. 29.

Mai 1719 de nævnte Biskopper at udarbeide et for Island pas-

sende Ritual, og meddeler Exemplar af det danik-

') «Librum sacrorum rituum, promulgatum Anno 1685, Is-

Iandis duobus postea annis observandum rex transmisit.»

M. Steph. Comment. p. 134.
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norske til Afbenyttelse. En yderligere Revision af Vidalins 1685.

og Stein .Ténssons Udkast befaies Biskopperne Steinn Jénsson 25. Juli.

og Jon Årnason ved Reskr. 12. Mai 1727 at foretage, og dette^—

—

reviderede Udkast skal være indsendt til Cancelliet 1729 [et

Exemplar deraf paa Islandsk findes blandt M. Stephensens

Haandskrifter paa Universitets -Biblioth. Nr. 19], men derved

er Sagen standset. Imidlertid ere enkelte Stykker af Ritualet

deels ordret oversatte, deels bearbeidede i den islandske «Gra-

duale» (den ældre Kirke -Psalmebog) og i den nye Kirke-

Psalmebog, samt i den oftere udgivne aDominicale» eller

«Handb6k Presta» (Alterbog — Hélum 1725, 1750 og oftere,

Vioeyjarkl. 1626 og oftere, i 12°), hvor Ritualet endog er-

kjendes som den lovbestemte Norm (see f. Ex. Udg. 1750 i

Fortalen). — Nogle senere Lovbud, som forudsætte Ritualets

Gyldighed, ere indforte og publicerede i Island (For. om Ægte-

skabssager m. v. 3. Juni 1746 § 15 og For. 7. Mai 1783). — Men
ved Siden heraf ere flere Afvigelser i enkelte Skikke vedblevne

at bestaae, hvilket endog af Cancelliet er sanctioneret, f. Ex.

i Skriv. 27. August 1833. - Uddrag.

I. Capitel. Om Gudstjeneste i Kirken, med Læsning,

Bon, Sang, Messen for Alteret og Prædiken : 1. Art. Om Son-

dagen og Hellige-Dage [Af denne Artikel findes deels Over-

sættelse, deels Bearbeidelse i de islandske Kirke-Psalmeboger,

samt Bonner i «Handb6k Presta».] — 2. Art. Om Fredagen

og Onsdagen [tildeels fulgt i «Graduale» ved Gudstjenesten

paa Bededage: «a bænadogum»].

II. Capitel. Om Daaben: 1. Art. Om Borne-Daaben 1

[deels oversat, deels bearbeidet i «Handb6k Presta» : «um

barnaskim»]. — 2. Art. Om hjemmedøbte Bom 2
[lige-

ledes sammesteds: »heima-ski'rfc born»]. — 3, Art. Om Hitte-

bom [findes ikke i de islandske liturgiske Boger]. —
4. Art. Om voxne Menniskers Daab [ikke heller].'

III. Capitel. Om Barsel -Qvioder, Jordemodere og

Qvindernis Kirkegang efter deris Barselseng: 1. Art. Om
Barsel -Qvinder [jevnf. Tillæggene til «Handb6k presta» 1826:

«um barnsængurkonur».] — 2. Art. Om Jordemodere [Fr. 3.

Juni 1746, jevnf. «Handb6k presta« 1826 : «um yfirsetukonur»]

:

*) Fr. 7. Mai 1783.

*) Fr. 27. Juli 1771. /

v



444 Kirke-Ritual for Danmark og Norge.

1685. Til Jordemodere skulle af Magistraten i Kjobstæderne
t

25. Juli. og Amtmændene paa Landet beskikkis ærlige og gud-

frygtige Qvinder, som forstaar sig paa det Embede, og

med deris Sogne-Præstis Attest bevise, at de ere af et got

og christeligt Levnel. — Men for end de antagis, skulle

de af erfarne Medicis eller Chirurgis flittig examineris og

overhoris, om de forstaa sig paa den Bestilling, og naar

de af dennem ere dertil kjeudte dygtige, givis dem Brev

paa forseglet Papir, under Raadstue-Segl i Kjobstæderne,

og under Amtmandens Segl paa Landet, for en billig

Skriverpenge , at de maa lade sig bruge hos Barsel-

Qvinder, naar de begjeris, og skulle de boe paa bekvemme

Steder, saavel de Fattige som de Rige til Hjelp, og skal,

efter enhver Steds Leilighed, saa mange beskikkis, som

vel fornoden gjoris, paa det den ene ikke skal være den

anden i Veien. — For saadan deris Umage skal dennem

givis hvad billigt er, men de Fattige skulle de hjelpe

for Guds Skyld. — Præsterne skulle hver i sjt Sogn

flittelig undervise disse Jordemodere , naar de dertil ere

udvalde, hvorledis de skulle forholde sig i samme deris

anbetroede Embede, baade med Barselqvinder , saa og

med Fosteret. Forst at de vide ret at troste sygelige

Qvinder, som ere nær til at fode, og formane dem til

ydmyg Taksigelse for den Guds Velsignelse de ere be-

gavede med, som er Livsens Frugt, hvilken ikke veder-

faris alle Qvinder; og at de hjerteligen paakalde Gud om

Hjelp og Bistand, som med sin kraftige Nærværelse skal

gjore det Bedste for dem-, de skulle og fore dem til Ge-

myt, at den Smerte, som de lide i Fodselen, er et Kors,

som dennem af Gud er paalagt for Syndens Skyld (Gen.

3, 16), hvilken dennem dog, næst Guds Hjelp, snaiiigen

skal omvendis' til en stor Glæde (Joh. 16, 21), om de

ellers med Taalmodighed i Tro og Tillid vente Guds

Time: Og skulle de end staa i nogen Livsfare derover,

at de blive dog taalige og befale sig Gud med alle den-

nem, som bære hans Kors; men dette tor man dog ikke

I I
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tale meget om, uden der synis stor Livsfare paa Færde. 1685.

Dernæst, at de varligen oragaais med Fosteret, saa at 25. Juli.

det ikke for deris Skyld kommer til Skade i nogen Maade

:

og dersom de finde det levendis i Moders Liv, men svagt

til Fodselen , skulle de befale det Gud med disse, eller

andre saadanne Ord: «0 Herre Jesu Christe, som haver

en sonderlig Behagelighed til smaa Born som bæris til

dig, og har selv lovet at annamme dem til det evige

Liv: paa samme dit Ord frembære vi nu dette Baru til

dig i vore Hjerters Bonner : Annam det, o kjæriste Jesu,

og lad det evindelig nyde din Forlosning, den du os

forvervede paa Korset! Arnen«. — Kommer Barnet fuld-

kommen til Verden, men sygt og skrobeligt, saa det er

i Livsfare, skulle de strax dobe det, som for er meldt,

og, om Tid er, bede derhos denne liden Bon : «0 Herre

Jesu Christe, dette Baru offrc vi dig efter dit eget Ord,

og bede dig, at du annammer det og lader det blive en

Christen!« — Eller og kortere saaledis*. «0 Herre Jesu,

anuam dette Barn!» — Men er Barnet dodt i Moders

Liv, da befale de det Gud og gjore deris Flid, at hun,

som er forspænt, maa blive ved
;
og paa det de disbedre

maa ihukomme, hvad dennem fornemmelig paaligger i

dette deris Kald, at de med en god Samvittighed det

kunde forestaae, skulle Præsterne tvende Gange om Aaret,

ved Paaske og Mikkelsdag, i Medtjenernis eller Medhjelper-

nis Nærværelse, enhver i sit Sogn, forelæse dem disse

efterskrevne Punkter, hvilket bekvemmelig kan skee i

Sakristiet, hvor det havis, eller og i Choret i Kirken : —
1) Efterdi I har paataget eder at være Jordemoder

her i Byen (Sognet), hvorved mange christelige Qvinders

Liv og Helbred tillige med deris Livs Frugt er given i

eders Hænder, da bor det eder af Hjertet at frygte og

elske Gud, gjerne hore hans hellige Ord, at 1 kunde

bruge det de Lidende til Trost , naar Tid er
,
og med

eders gudelige Bonner dagligen formane Livsens Herre og

Skabere, at han kraftig vil staa eder bi udi dette eders

anbetroede Kald, forlene gode Raad med al Naade og
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1685. Velsignelse til eders Foretagende, eftersom I skulle vide,

25. Juli. at det er ikke et Menniskis Gjerning alene, men alier-
,

-"^^•^
mes t gU(]s Gjerning, som uddrager Bprnene af Moders

Liv. — 2) Skulle I være omhyggelige i dette eders Kald

og stræbe med al mulig Flid, at baade Moderen og Bar-

net maa holdis ved god Helbred uden Meen og Skade,

videndis, at dersom I enten af Forsommelse, Uagtsomhed,
i

Drukkenskab, eller og formedelst en grov Medfart, til-»

foie nogen af dem nogen Skade, da ere 1 Mordere, og

Gud vil kræve det uskyldige Blod af eders Hænder. —
3) Skulle I vogte eder, at 1 intet handle efter Egensindig-

hed af Had, Fjendskab, eller anden Hevngjerrighed; men

dersom nogen har tilforn forurettet eder, da skal I efter

eders Christendoms Pligt det gjerne forlade og forglemme,

og ingenlunde lade den Nodlidende nu undgjelde det i

hindis store Nod. Dersom Barnet er dodt hos Moderen,

skulle I gjore eders Bedste, at hun, som er forspænt, maa

blive ved Livet. — 4) Skulle I med Beskedenhed og god
i

Fornuft omgaais de frugtsommelige Qvinder, elske dem,
j.

som eders Dottre, og handle moderligen med dennem,

troste dem flittig af Guds Ord, at de ikke forsage, og

med andre nærværende Qvinder gjore Bon for dennem,

saavel som, naar Tid er, alvorligen formane dennem, at

de troligen arbeide i deris Kald efter Guds egen Anord-

ning, paa det de ikke for en stakket Smertis Skyld selv

skulle omkomme deris Livis Frugt, og i saa Maade be-
>

laste sig med en ond Samvittighed. — 5) Skulle I være

villige til at hjelpe den Fattige, saavel som den Rige,

og ikke have nogen Persons Anseelse, efterdi de ere alle

lige hoit agtede for Gud: ikke heller skulle I besvære

nogen med alt for stor Lon for samme eders Tjeniste,

men de som intet formaa, dennem skulle I tjene for Guds

Skyld; og uanseet I saaledis ere pligtige til at tjene alle

og enhver, hvor det gjoris Behov og udkrævis af eder, i

end og dennem, som fode i Utugt og uden et ærligt

Egteskab, saa skulle 1 dog ikke hjelpe til at undertrykke

og fortie saadanne uægte Fodseler; men saasuart Barnet i
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er kommen til Verden, skulle I strax give Præsten det 1685.

til kjende der i Sognet, paa det Gud maa faa sin Ære, 25. Juli.

Synderen omvendis og Forargelse borttagis. — 6) Skulle^
--^^^'

1 intet andet bruge, enten til Moderen eller Barnet, end

Bonnen, og med Bonnen saadanne Middeler, som ere

naturlige, brugelige og christelige; og naar nogen Nod

er paa Færde, soge de nærmiste Medicos eller Badskere

om et got Raad ; andre uchristelige, ulovlige, ja afgudiske

og djevelske Middeler skal I ikke alene selv eutholde eder

fra, men endog, om 1 saadant hos andre fornemme, give

Ovrigheden og Præsten det slrax tilkjende, at de tilborli-

gen derfor kan straffls. Saa skal I og ikke skamme eder

at tage Raad hos gudfrygtige Matroner og andre erfarne

Jordemodere, at 1 ikke skulle synis selvvise og derover sætte

baade Moderen og Barnet i Fare; men heller lade eder

gjerne sige, ligesom Noden det udfordrer. — 7) Skulle

1 altid være ædrue og sparsommelige, og tage eder vel

vare for Drukkenskab, efterdi I derover hastig maatte

forsee eder: disligeste skulle I have en Afsky' for al

usommelig og utugtig Tale og Gebærder, at I ikke der-

med skulle give Forargelse til andre, men mere beflitte

eder paa, at I med et ærbart og skikkeligt Levnet maa

være et got Exempel for andre Qvinder. — 8) Hvor

Noden ikke kommer for haslig paa, skal 1 ikke gjerne

noget alene foretage, men, om det er muligt, lade andre

forstandige Qvinder der til kalde, og, gjoris det fornoden,

Præsten tillige, Moderen til Trost, som er forrespænt. —
9) Skulle I være tause og ikke for nogen anden aaben-

bare en Qvindis Brost, at hun derved beskæmmis. —
10) Med Daaben skal I eder aldelis intet befatte; men er

Barnet i Livsfare efter at det fuldkommeligen fodt er,

da maa 1, om Præsten ikke er ved Haanden, eller nogen

skikkelig Mands-Person, som er kommen til Skjels Alder,

dobe det i Navn Gud Faders , Sons og Hellig Aands.

Ellers skulle 1 befale Gud Barnet , mens det er endnu i

Moders Liv, at han vil annamme det til Naade for Christi

Skyld. — 11) Skulle I ikke heller befatte eder med noget
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1685. Barns hemmelige Begravelse; men, hvor noget utidigt

25. Juli. Foster fodis, der skal I forst vise det for Præsten og

fornemme af hannem, hvorledis det skal begravis.

Paa disse forskrevne Punkter skal enhver Jordemoder

gjore sin korperlig Eed, for Magistraten i Kjobstæderne

og Amtmændcrne paa Landet, naar hun dertil antagis. —
Eden kan være saaledis: «Jeg N.

,
antagen til at være

Jordemoder, sværer og lover: 1) At jeg altid vil have

Gud for (Hen i dette besværlige Kald og af yderste Flid

formedelst Guds Naade og de dertil sommelige Middeler

troligen hjelpe hver og en, som min Hjelp begjerer, saa

ve] den Fattige, som den Rige, varligen omgaais baade

Moderen og Fosteret, saa at dennem for min Uagtsom-

hed , Forsommelse eller ond Medfart ingen Skade maa

tilfoies. — 2) At jeg ingen uegte Fodsel eller Barne-Mord

vil fortie , som mig kan forekomme , men paa behorige

Stæder det strax tilkjendegive, hvem det og monne være,

uden nogen Persons Anseelse. — 3) At jeg vil lindis

ædruelig, kydsk og flittig i dette mit anbetroede Kald,

og ellers i alt mit Foretagende, saavel som i Liv og

Levnet, mig saaledis forholde efter disse mig forelæste

Punkter, at ingen, næst Guds Hjelp, skal have Aarsag i

' nogen Maade sig over mig at besvære. Saa sant hjelpe

mig Gud og hans hellige Ord!»

— 3 Art.. Om Qvindernis Kirkegang efter deris Barsel-

seng [jevnf. Handbok Presta 1826: «uin kirkjulei&slu kvenna»].

IV. Capitel. Om Skriftemaal og Aflosning: 1. Art.

' Om lonlig Skriftemaal og Aflosning. — 2. Art. Om aaben-

bare Skriftemaal og Aflosning [For. 8. Juni 1767, jfr. «Hand-

bék presta« 1826 : «um opinbera aflausn.»]

V. Capitel. Om Christi Nadveris Sacramente [jevnf.

Indledningen i de islandske Kirke-Psalmeboger].

VI. Capitél. Hvorledis med Syge, Anfægtede, Besatte,

Fangne og Misdædere skal omgaais : 1, Art. Om Syge

[jevnf. Tillæggene i «Dominicale» 1725 og «Handb6k Presta«

1826: «vitjun sjukra»]. — 2. Art. Om Anfægtede [jevnf.

Tillæggene til «DominicaIe» 1725. «um freista&ar manneskjur»
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og til «Handb6k Presta» 1826: «um freistaod«] — 3. Art. 1685.

Om de Besatte og dennem , som i en eller anden Maade 25. Juli.

plages af Djevelen eller hans onde Redskab. [Findes ikke

optaget i det islandske «Dominicale» eller «Handb6k»]. —
4. Art. Om Fanger og Misdædere [For. 13. Marts 1761. —
jevnf. Tillæggene til «Dominicale» 1725: «um fanga og é-daba-

menn» og i «Handb6k presta« 1826: «um fanga»].

VII. Capitel. Om Bandsettelse og Aflosning af

Band 1
: 1. Art. Om Bandsettelse. — 2. Art. Om Aflos-

ning af Baud. [Findes ikke optaget i det islandske «Domini-

cale» eller «Handbok»]. —
VIII. Capitel. Om Egteskab. [For. 30. April 1824;

For. 3. Juni 1746. Jevnf. Tillæggene til «Handbék Presta»

1826: «um hjonaband"].

De som ville begive sig i det hellige Egteskab,

skulle nogle Dage tilforn give sig an for Præsien, og,

saa fremt han ikke selv til fulde kjender dem, fremvise

for hannem lovlig Skudsmaal og Beviis , at intet paa

begge Sider er, som efter Loven kan hindre samme deris

Egteskab. — I Kjobslædcrne, og hvor saadanne Beviser

ikke kan havis, skal de stille tvende gode Mænd til tro-

faste Forlovere for sig, een for hver af dennem, hvilke

skulle love for dem hos Præsten om det samme. De,

som love saaledis for andre, skulle vel vide Besked derom,

med mindre de ville ansees for Lognere, om anderledis

siden hefindis: hvilken Straf Præsien dennem skal fore-

holde, forend de saadant Lofte gjorc 2
. liver

Præst skal i cn igjcimemdragen Bog ved Dag og Tid

tegne deris Navne, som han trolover og sammenvier,

tillige med deris, som enten have attesleret med dennem,

eller og lovet for dennem. — Præsterne maa ingen

sammenvie, som ikke tilforn have været til Guds Bord. —
Alle Enkemænd og Enker skulle forst bevise, at de have

holdet Skifte og gjort Rigtighed med den Afdodis Bom

') Reskr. 26- Juni 1782.

') For. 31. Aug. 1695; For. 30. April 1824 § 4.

tf - . »
' ^
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1685. eller Arvinger, forend de maa viis tilsammen \ — Præsten

25. Juli. maa ingen bindre udi sit lovlige Egteskab, med mindre^v^*^
(je yitterligen ere udygtige dertil, saasom Gildinge, hvilke

ikke maa tilladis at komme i Egteskab med nogen. —
De som ere dove, stumme eller blinde, maa ei af Præsten

formenis Egteskab, saa fremt de ellers paa en eller

anden Maade kan give deris Villie og Samtykke fornoielig

tilkjende.

Ingen maa til noget Egteskab sammenviis, som ikke

tilforn ere trolovede, og trende Sondage efter hinanden

af Prædikestolen offentlig lyst for, undtagen de, som ere

i Rangen, eller af Adel, og de som lige ved Adel agtis,

hvor det skal holdis for fuld Egteskabs-Lofte, naar begge

Parterne i sex af fellis Venners Nærværelse tilsige hver

andre Egteskab, og give hinanden fuld Jaord. — Tro-

lovelse- skeer, enten i Præstens Huus, eller deris eget,

ligesom de det begjere, i fem Vidnisbyrds Overværelse i

det mindste, og det paa efterskrevue Maade:

Naar de saaledis ere trolovede, da lysis for Bryllupet

tre Sondage i Rad, undtagen paa de store Hoitider:

Paaske eller Pintzedag og naar Juledag indfalder paa en

Sondag, da der lysis anden Dagen for dennem. Lysnin-

gen skeer saaledis: — — — Ligesaa lysis anden Gang

den anden Sondag og tredic Gang den tredie Sondag næst

efler. — Dersom nogen imidlertid gjor Forbud paa

Egteskabet , da blive de Folk ikke viede for end der er

gangen Dom i Sagen: hvilket i lige Maade er at agte,

om noget Forbud skeer for Trolovelsen. — Dersom

Fæstefolkene, efter at der er udlyst, lade det selv for-

setligen uden billig Aarsag noget længe henstaa, og ville

ikke lade sig vie, da skal Præsten sette dem en vis Tid

for, naar de skulle viis, under Straf efter Sagens Lejlig-

hed. — Vielsen skal skee i Kirken oppe imod Alteret. —
Er det paa Prædikedage, da forrettis Vielsen i Kjobstæ-

») For. 23. Aug. 1793.

oph. ved For. 19. Febr. 1783.
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dorne til Froprædiken, strax efter at den anden ganske 1685.

Tjeneste er til Ende
,

og til Hoimesse (ligesom det og 25. Juli.

skal skee paa Landet) for Prædiken, imellem Epistelens og
*

Evangelii Oplæsning. — Er det paa andre Dage i Ugen,

naar ingen Prædiken holdis, da komme de til Kirken i

det allerseneste imellem ni og ti Slæt, saa at Brude-

vielsen kan være endet forend Klokken slaar elleve.

(Ritus ved Vielsen).

IX. Capite\,. Om Lig og Begravelse [jevnf. «DomU
nicale» 1725 og «\Handb6k Presta^ 1826 i Tillæggene: «um

greptranir framli£>inna»].

X. CAipiTEL. Om Bispe- og Præste-Vielse. 1. Art. Om
Bispe-Vielse [Findes ikke trykt i de islandske liturgiske Boger]. —
2. Art. Om Præste-Vielse:

Præsterne ordineris det snareste skee kan, enten

Onsdag eller Fredag 1 hver i sit Stift, i den Sognekirke

paa det Sted hvor Bispen residerer, efter at de af Epi-

scopo loci til det v hellige Embede ere approberede og

dygtige befundne, og det paa efterskrevne Maade:

Dagen tilforn blive Byens Præster, hvor Ordinationen

skeer, ved Klokkeren tilsagde at mode i Kirken til den

bestemte Tid, og være overværendis ved samme Aet, at

befordre den med Bon og Hænders Paaleggelse. — Naar

Ordinationen skal skee, mode Candidati betimelig i Kirken

bag Choret, og der ifdre sig de sædvanlige Præsteklæder

tilligemed en Messeskjorte, paa det de kunde være iklædde

naar det ringer sammen til Prædiken , da Ordinator og

de andre Præster strax komme. Hvorpaa Messen begyn-

dis for Alteret, ligesom tilforn er ommeldt, og efter at

Epistelen er oplæst, træder een af Medtjenerne til den

Kirke paa Prædikestolen
, g med faa Ord giver Menig-

heden tilkjende, at efterdi disse hæderlige Personer N. N.

ere lovligen kaldede til det hellige Prædike -Embede i

N. N. Sogn (Sogner), hvorfra de og have gode Vidnisbyrd

om deris Liv og Levnet ,
og ere af Bispen der til over-

l

) I Island er, ifolge gammel Skik, Sondagen den sædvan-

lige Ordinationsdag.

29*



452 Kirke-Ritual for Danmark og Norge.

1685. borte, og dygtige befundne, da skal de nu i den Herris

25. Juli. Jesu Navn til samme hellige Embede efter den apostoliskeJ
Skik med Bon og Hænders Paaleggelse i Dag ordineris

og indviis: Hvorfor Menigheden formanis at lakke Gud

inderligen, som værdigis til endnu paa denne Dag at

sende sin Kirke hos os trofaste Lærere og Prædikere, og

bede hannem, at han vil fremdelis i Naade kraftig be-

skærme og forsvare hende og altid forsyne hende med

tro Tjenere, som flittig kunde see paa hans Kirkis Bedste,

at vi aldrig maatte savne de Gaver, som han har lovet

at sende os, efter hans Bortgang, særdelis at han vil

meddele disse , som nu skal ordineris til dette hellige

Kald, sin Naadis Gave, at de maa være mægtige til at

udfore det til hans Æris og Rigis Befordring hos os og

til mange Menniskers Salighed. Hvorpaa allersidst læsis:

Fader vor &c. — Imidlertid iforcr Episcopus sig de sæd-

vanlige Messeklæder, som er en Messeskjorte og en Bispe-

kaabe, og saasnart Præsten har endt sin Tale paa

Prædikestolen, triner strax op for Alteret, og begynder:

«Veni sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium &c.»

Efler hannem komme Ordinandi og sette sig ordentlig ned

paa Knæ for Alteret, dennem folge samtlige Præsierne,

hver i sin Orden, som staae fordeelt paa begge Sider ved

Alteret. — Mens Veni Sancte &c. syngis, ligger Ordinalor

paa sine Knæ, og gjor sin Bon til Gud, saa staar han

op igjcn og siger: «Emitte spiritum tuum, domine, et

creabuntur« (Psalm. 104, v. 30). — Choret svarer: «Et

renovabis faciem terræ». — Saa læser Bispen den sæd-

Vanlige Collect paa Latin

:

«Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti tui Spiritus

illustratione docuisti , da nobis in eodera Spiritu tuo

recta sapere, et de ejus semper sancta consolatione

gaudere, per Dominum nostrum, Jesum Christum,

Filium tuum, qui tecum vivit et. regnat in unitate

Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorumn. —
Choret svarer: «Amen». Derefter vender Bispen sig om

. til Ordinandos og oplæser den sædvanlige Text af Paulo,
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saaledis sigeadis: Denne hellige Text, som udi saadan 1685.

hellig Indvielse pleier at oplæsis, haver beskrevet Aposte- 25. Juli.

len St. Povel og lyder af Skrivelsen til Titum i det forste
"

Capitel saaledis: «Derfor lod jeg dig blive i Creta, at

du skulde det <fcc.» Siden forklarer Bispen den ganske

kortelig og med faa Ord omsider applicerer det paa dem

som ordineris; men dersom Bispen tager sig en anden

Text for at forklare, som handler om det hellige Embede,

da læser han den strax op efter den forste, og saa korte-

lig udlægger den, som sagt er. — Dernæst lægger han

dennem for og befaler dennem, at de prædike Guds Ord

reent og puurt, ligesom det findis i de prophetiske og

apostoliske Skrifter, retsindeligen forrette og uddele de
'

tvende hoiværdige Sakramenter aldelis efter Christi egen

Indstiftelsismaade, flittig formane deris Tilhorere til en

sand og alvorlig Poenitense ,
Lydighed imod deris rette

%

Ovrigbed, Barmhjertighed imod de Elendige, og Kjerlig-

hed imod deris Jevn- Christen og Næste, og, at de for

alle Ting beflitte sig paa at være gode Exempler for den-

nem i Omgængelse, i Kjerlighed, i Aand, i Tro, i Kydsk-

hed og alle christelige Dyder, — Efter alt dette siger

Bispen til dennem: « Love 1 mig dette paa mit Embedis

Vegne, at 1 med et gudeligt Forsæt vil fuldkomme det

af den Naade, som Gud eder vil forlene !» hvortil Ordi-

nandi svare med lydelig Rost for alt Folket: «Ja». —
Derpaa siger Bispen ydermere: «Saa giver mig derpaa

eders Hænder!«. — Da staa de op, og give forst Bispen

Haand og siden alle de hosstaaende Præster. —
• Der efter

sætte de sig ned igjen paa Knæ for Alteret, ligesom til-

forn, og da overleverer Bispen dennem det hellige Embede

med Bon og Hænders Paalæggelse, saaledis sigendis: —
«Saa overantvorder jeg eder nu det hellige Præste- og

Prædike -Embede efter den apostoliske Skik, i Navn Gud

Faders, Sons og Hellig Aands, og giver eder Magt og

Myndighed her efter, som rette Guds og Jesu Christi

Tjenere, at prædike Guds Ord hemmelig og aabenbarc

udi Kirken, at uddele de hoiværdige Sakramenter efter
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1685. Christi egen lodstiftelse, at binde Synden paa den Hal-

25. Juli. starrige, og lose den paa den Bodfærdige, og ellers alt

""""^^""hvis dette Guds hellige Kald vedkommer, efter Guds Ord

og voris christelig Skik og Brug. Og, at Gud almægtigste

vil dog for Jesu Christi Skyld selv danne og dueliggjore

eder til dette hellige Embede, at I med al Aarvaagenhed

og en alvorlig Flid i et ustraffeligt Liv og salig Under-

visning maa adsporge Christi Navns Ære til hans Kirkis

Forbedring hos os, da ville vi samtlig formane hannem

med Jesu Christi egen Bon
,

sigendis» (Her lægger Bispen

sin Haand paa deris Hoveder, og strax træde samtlige

hosstaacnde Præster tilsammen
, og lægge tillige deris

Hænder paa dennem , mens Bispen læser efterskrevne

Bonner): « Fader vor, du som est <fcc. — Lader os

fremdel is bede

:

O, almægtigste evige Fader, som haver saa formedelst

din eenbaarne Son, vor eneste Midlere, lært os: Hosten

er megen, men Arbeiderne ere faa, derfor beder Hostens

Herre, at han udsender Arbeidere udi sin Host, hvilke

Ord os paaminde, at vi skulle bede om gode Arbeidere,

Prædikere bg Lærefædre udi Kirken af din guddomme-

lige Godhed, med en alvorlig og tro Bon: Saa bede

vi nu din usigelige Godhed , at du naadelig vil ansec

denne din Tjener N. N. , hvilken vi udi dit Navn be-

skikke til det hellige præstelige Embede udi Kirken,

at han bliver vindskibelig udi dit Ord, og prædiker

Jesum Christum din Son at være vor eneste Salighed,

til at lære og trbsle raadelosc Samvittigheder, at

raade, paaminde og straffe med al Sagtmodighed, saa

at andre maa læris og forbedris deraf, paa det dit

allerhelligste Evangelium maa varagteligen blive hos

os reent og ret, foruden al menniskelig Lærdoms Be-

blandelse, at vi maatte faa det evige Liv til en salig

Frugt deraf ved den samme din Son vor Herre Jesum

Christum, Amen. Siger Alle hertil af Hjertet: «Amen!»

Saa svare alle Præsterne: «Amen!» — Bispen slutter
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allersidst og siger: «Amen i Jesu Navn, Amen !» - Derpaa 1685.

begyndis strax: «Nu bede vi den H. Aand&c.» — Ogimid- 25. Juli.

lertid det forste Vers syngis, falder Bispen paa sine Knæ for^^^""*""

Alteret og gjor sin Bou og Taksigelse til Gud for den

Forretning , men ingen af de andre Præster falder her

paa Knæ, som i Bispevielseu. — Saa gaar Bispen fra

Alteret ned bag i Choret, efter hannem Præsterne, og

siden de, som cre ordinerede, hvor Bispen og samtlige

Præsier onskc dennem Lykke og Velsignelse: Derefter

forrettis Prædiken af en af dennem, som ere ordinerede,

og de andre sidde under Prædiken i en dertil forordnet

Stol oppe i Choret. Efter Prædiken forrettis alting med

ordinerede Præster, ligesom med Bisperne, undtagen at

Bispen ikke communicerer med dennem, og ingen Proces

skeer med dennem af Kirken, som med Bisperne, naar

de viis. — Siden tagis de fuldkorameligeu i Eed af Bis-

pen, og derpaa forskikkis strax med Bispens Brev til de

Menigheder, som de ere kaldede til, hvor enhver af sin

Provst forste Sondag eller Hoitidsdag indsættis, som da

efter Prædiken oplæser for Menigheden baade deris Kalds-

brev, saa og Bispens Collats- Brev
, og ellers taler deris

Bedste for menige Tilhorere, og formaner dem til Kjerlig-

hed, Lydighed, Samdrægtighed og Gudfrygtighed, paa •

det alting maa skee Guds allerhelligste Navn til Ære, og

dennem paa begge Sider til en god Samvittighed paa

Dommens Dag, og deris evige Salighed.' — Er ikkun

een at ordinere, da veed Bispen Vielsen derefter at indrette.

XI. Capitel. Hvorledis Provsterne beskikkis. — —
Ederne, som de Geistlige gjore for deris Biskop,

hver efter sit Kald

:

Juramentum creandi Præpo&iti.

Ego N. N. elcctus Præpositus N. sancté juro et in

conspectu Dei testor, quod velim partes officii mei pié

tueri, nec quidquam intermittere, quod a Præposito ullo

jure exigi possit, et: Primo quidem juro ac religiosc

testor, quod velim esse fidehs Episcopi tfvvepyos, sanam

doctrinam verbo divino et libris nostrarum ecclesiarum
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1685. symbolicis comprchensam religiosé- industriå propagare,

25. Juli. disciplinam ecclesiasticam prudcuter urgere, Pastores,

— Sacellanos, Diaconos, et alios nostri ordinis mihi subje-

ctos officii. si quidquam alienum ab officio admitlant,

avev 7tpo6G07to\Bipia5 monere; casus conscientiæ omnes

ad Episcopum referre, crrata, inprimis quæ cum scan-

dalo conjuncta sunt , sine mctu offensæ Episcopo meo

detegere; Scholarum meæ inspectioni subjectarum juven-

tutem sæpissimé visere etexaminarc; hoc denique studiose

agere, ut juvcntus et verba et sensum catecheticæ do-

ctrioæ fideliter imbibat. — Secundo testor, quod velira

ipse Pastoribus, Sacellanis, Diaconis , et noslri ordinis

aliis laudabili doctrinæ et piæ vitæ exeniplo prælucere.

—

Tertio juro, quod pro virili velirn jura ac privilegia

ordinis nostri pié tueri ,
justitiam sine præjudicio ac

affectibus cuivis administrare, nec quenquam consilio

aut auxilio dcstiluere, qui se ordinalioni ecclesiasticæ

decenter submiserit« — Qnarto, Sancte recipio me sedulo

curaturum, ut quæ lex et constitutioues Regiæ acfa syno-

dica præscripserint ordinis sacri hominibus facienda, non

negligantur, sic me Deus adjuvet et sanctum ejus verbum.

Juramentum , quod in timore Domini præstabunt,

qui muneri ecclesiastico initiabuntur *.

Ego N. N. juro et iu conspectu Dei sancte testor: —
Primo, me in corde ac conscientia cerium esse, quod ad

sacrum hocce munus legitime vocatus sim, ita ut nullis

usus sim mediis divinitus prohibitis, sive occulte sive

manifeste, huic officio ut præficerer. — Secundo pro-

mitto, me summå diligentiå allaboralurnm, ut doctrina

coelestis comprehensa scriptis Propheticis et Apostolicis

et libris ecclesiarum Danicarum Symbolicis auditoribus

fideliter instilletur, sacramenla ad normam å Christo

præscriptam decenter ac devote administrentur, disciplina

ecclesiastica diligenter exerceatur, catechetica doctrina

!

) Den folgende Præste-Eed er trykt bag ved flere Udgaver af den

islandske «GraduaIe» (forst i VF. Udgave 1691), de andre Eder

derimod ikke, og erei senere Tid næppe bragte i Anvendelse.

/
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urgeatur, ceremoniæ in ecclesia receptæ observentur, nec 1685.

quidguam contra constitutiones ecclesiasticas admittatur. —^TPT^
. . , 25. Juli.

Tertio scno ac sande voveo, quod non tantum velira

fugere et detestari doctrinam verbo divioo adversam, sed

etiam velim eandem pro virili impugnare, sanguinem

potius fusurus, quam dogniata falsa ac fanatica appro-

baturus. — Quarto legam studiosissime monumenta sacra,
i

ac recolam eå quå par est diligentiå articulos fidei, non

passurus ullum effluere diem, quo lectioni sacræ aliquid

temporis non impendatur, mod6 per valetudinem ac inevi-

tabilia impedimenta liceat. — Quinto vitam vivam, ministro

verbi divini dignara , sedulo allaboralurus , ut laudabili

pictatis, probitatis et sanctitatis exemplo auditoribus præ-

luceam, ne unquam vel gloriæ dei, vel sacro huic et

venerando ordini ex dedita opera sim futurus dedecori. —
Sexto et ultimo recipio ac religiose promitto, quod præter

obedienliam seculari magistratui debitam, velim meo

Episcopo, ut et Præposilo omne licitum obsequium præ-

støre, imperata paratissimo animo facere, et cum Collegis

ac in Christo fratribus ita conversari , ut nemo de me

juste queri possit, aut debeat.

Quæ omuia ac singula tam vere promitto me serva-

turum, quam vere et ex animo cupio, ut me Deus suo

sancto Evangelio juvet.

Juramentum Rectoris scholæ. —
En Degns Ecd. — «

Reskript til Admiralitetet, at domme om en 14. Novbr. ,

hollandsk Prise. Khavn 14. Novembr. 1685,

- Siell. Tegn. XLV, 240b
.

Christian deu Femte &c. V. S. G. T. Eftersom Os

elskelig Johan Klein #c. for Os allerunderdanigst haver

ladet andrage, hvorledis han et hollandsk Skib, som imod

Privilegierne paa hans Bafn udi Islaud skal have handlet,

der sammesteds skal have antreffet, hvorpaa udi Island

efter Oclroyen formedelst Sysselmandens Udeblivelse og

ftndre Aarsager ei saa snart som skee burde har kundet
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1685. bleven kjendt
;
da, som de Vedkommende tillige med

14. Novbr. Skiberommet ere her ankomne, og de skriftlig skal have

-—r^-—— tilbudcn hinanden til deris Prætentioner her at ville svare:

er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at I Sagen for

eder med forderligste lader indkomme, og derudi , efter

lovlig foregaaende Stefnemaal, forsvarligen kjender. Der-

med <fcc. Hafn. d. 14. Novembr. 1G85.

1686. Reskript til Biskoppen i Skalholt, Mag.
2Q
lZ^L' Theodoras Thorlacius, ang. Mageskifte af nogle

Domkirke -Jorder. Khavn 20. Febr. 1686. —
Norske Tegn. XIII, 282; M Ket. III, 223.

Christian den Femte &c. V. N. T. Efter som Sigurdur

Bjornssen, Laugmand for synden og osten paa Vort Land

Island, hos Os allerunderdanigst haver ladet ansoge og

begjere, at hannem til Mageskifte maatte bevilgis een af

Skalholts Domkirkes tilhorende Jorder, som du hanuem

hidindtil for sædvanlig Afgift skal have forundt, kaidis

Hvittervellom (Hvitårvellir) med de derhos liggende smaa

Jorder, ved Nafn Heggstodum og Burfeldi (Biirfell);

hvorimod han bemeldte Domkirke til Fyldest og Vederlag

erbyder igjen at give efterskrefne Fæstegods, nemlig den

Jord Oddestader (Oddstabir) med tilliggende Skogerplads, hvis

Beskaffenhed du af hosfolgende Copie af hans derom aller-

underdanigste indlagde Supplication videre kan see og

erfare. Thi er Voris alleruaadigste Villie og Befaling, at

du bemeldte Jorder, saavel de for
11- Sigurdur Bjonisen

til Mageskifte begjerer, som de han derimod til Vederlag

udlegger, med Flid lader eftersce, og om des Beskaffen-

hed dig informere, og dersom du da belinder, at samme

Mageskifte kan verc Kirken til Gafn og i alle Maader-

uden Skade, haver du det paa videre Voris allernaadigste

Ratification fuldkommeligen at slutte og til ende gjore,

som du vil ansvare og bekjendt være. Dermed &c.

Bafuiæ den 20. Februarii 1686 *

*) Det her omhandlede Mageskifte er kongelig conflrmeret

den 11. Decembr. 1686, Norske Reg. 15, 375 b; M. Ket.
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Bevilling for Hans Nansen, at fragte frem- 1686.

mede Skibe. Khavn 2. Marts 1686. — sien. j^y^nT
Reg. 34, 447 b. .

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi efter

allerunderdanigste gjorde Ansogning og Begjering aller-

naadigst hayer bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger

og tillader, at Os elskelig Hans Nansen, Vons Justits- og

Commerceraad &c. , maa i nærværende Aar, dog uden

nogen Conseqvence fremdel is, til hans islandske Handels

Fortsettelse et fremmed Skiberom (engelske undtagen) i

Vor Stad Hamborg lade fragte, som til Gliichstad kunde

afhente og til Island bortfore hvis Vare i bemte
Gliichstad

af hans til Island i forgangen Aar fragtede Skib skal

være oplagt, og da ei formedelst lis did skal have kundet

komme. Forbydendis <fcc. Hafniæ d. 2. Martii 1686.

Reskript til Islands Biskopper ang, Erklæ- 13. Mans.

ringer paa Supplicationer. Khavn 13. Marts

1686 1
. — Norske Tegn. XIII, 293; M. Ket. III, 224; Uddr.

hos Fogtm. II, 320.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Tid

efter anden for Os allerunderdanigst ere indkomne ad-

skillige Supplicationer fra Præster og andre Geistlige paa

Vort Land Island , hvilke mestendelen ere af den Be-

skaffenhed, at derpaa allerunderdanigst Erklæringer nod-

vendigen behovis, for end de bor at expederis; da paa

det dermed herefter des rigtigere maatte tilgaa, er Voris

allernaadigste Villie og Befaling, at du strax lader advare

Præsterne og Geistlighedeu i dit anbetroede Stift, at naar

de herefter kunde have noget hos Os allerunderdanigst

at soge og begjere, de da skal være tiltænkte deres aller-

.111, 230 (hvor selve Mageskiftebrevet, udstedt paa Thing-

velle ved Oxaraa deri 8. Juli s. A., findes aftrykt). Con-

firmationen er publiceret paa Althinget 1687.

') Anordn. 20. Febr. 1717 og For. 3. April 1771.
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1686. underd. Supplicalioner til dig at indgive, hvorpaa du

dig og da, saavel som om hvis Kirkerne og Skolerne i

dit anbetroede Slift kan vedkomme, uden vidtloftig Op-

hold eller nogen Persons -Anseelse, efter Sagens egentlig

Beskaffenhed sandfærdeligen haver at erklære, for end

sligt til Os fra Landet maa udsendis. Dermed <fcc.

Hafnia? den 13. Martii 1686.

Marts. Forordning om en extraordinarie Bededag

aarligen. Khavn 27. Marts 1686 ^ — Publice-

ret paa Althinget 1686 og i Synodalforsamlingen for Skalholt

Stifts. A. Siell.Reg. 34, 490b; Original-Aftryk hos Bocken-

hoffer; M. Ket. III, 225 ; Qvart-Forr. II, 263; Schou I, 531.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at Vi aller-

naadigst haver for godt anseet at anordne og paabjude,

saasom Vi og hermed allernaadigst anordner og paabju-

der, at udi begge Vore Riger og tilhorige Lande, aarligen

paa den fjerde Fredag som efter Paaske Helligdage ind-

falder, een extraordinarie Bededag skalholdis; dog efter-

som samme Bededag ikke udi dette nærværende Aar, for

Tidens Korthed og endeel Vore Landes Vidtfraliggende, saa

snart som det behovedis, overalt kan publiceris, haver

Vi, alleniste denne Gang, dertil allernaadigst berammet

efterskrefne Fredage, nemligen, udi Vort Rige Danmark

den 7. Mai, item udi Vort Rige Norge den 25. Juni,

og paa Vore Lande Island og Færoe den 27. Augusti

forstkommendis ; mens siden aarligen, paa forbemt* fjerde

Fredag efter Paaske, som for er rprt, at boldis. Og paa

det saadant gudeligt og saa hoimagtpaaliggende Værk

med god og tilborlig Andagt maa forrettis, ville Vi, at

overalt, baadc i Kjobslæderne og paa Landet, Aftenen

for fornefnte Bededag, Klokken sex, skal ringis med den

storste Klokke til hver Kirke, da alle Boder, Kjeldere

og Kroer, hvor nogen slags Vare eller Drik selgis, strax

skal tillukkis, og ingen videre Handel, i hvad det og

») jfr. Fr. 11. April 1702. •
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være kan, den Aften drivis; og byde Vi hermed og al- 1686.

vorligen befale alle Vore kjere og tro Uudersaatter, at de 27. Marts,

retter dennem efter, ædrueligen, skikkeligen og betime-
v

ligen paa fornefnte almindelige Bededag til Kirke og Guds

Huus alle endregteligca at komme, og indtil alle Tjeni-

sterue ved Guds Bistand andægteligen ere forrettede, at

faste, og dennem fra al Arbeide, Reiser (Posten alene

undtagen), samt Spil, Leg, Dobbel og anden verdslig

Forfengeligbed entholde, og af yderste Magt beflitte den-

nem paa , med saadan christelig Andagt at fremkomme,

at det for Gud kan være tækkeligt og behageligt. Til

hvilken Ende, paa fornefnte Bededag, strengeligen skal

være forbudet, udi alle Ordinarier, Pensioner, Herberger

og Vertsbuse eller Kroer, paa Landet saavelsom i Kjob-

stæderne, Mad eller Drikke, forend al Gudstjeniste, som

oven er meldet, fuldkommen er forrettet, Nogen, i hvem

det og være kan, at give eller skaffe, de Sjuge og Svage .

herudinden undtagen. Befindis nogen sig herimod util-

borligen at forholde , straffls uden Persons Anseelse, som

Voris Mandaters motvillige Overtrædere; hvormed hver

Steds Ovrighed tilborlig Indseende skal have, og derover

alvorligen holde, saa freml de ikke af Voris General-

Fiscal vil tiltalis, om de herudi forsommelig at være be-

findis. Og skal Superintendenterne i forskrefne Vore

Riger og Lande dette Voris Bref af alle Prædikestole,

hver i sit anbetroede Stift, for Menighederne lade læse, og

ellers tilholde deris underhavende Provster og Præster,

aarligen, Sondagen nest for fornefnte Bededag, af Prædike-

stolene at erindre og formane deris Tilhorere, at de med
en christelig Forberedelse dette hellige Værk i Ædrue-

* # •

lighed, Skikkelighed og med gudelig Andagt forrette, og

saaledis omvender sig til Herren deris Gud af ganske

Sjæl og Hjerte, at det udi al deris Lif og Lefnet stedse

maa sees og fornemmis. Thi byde og befale Vi Vore

Grever og Friherrer, samt Stifts -Befalingsmænd, Super-

intendenter, Amtmænd, Lands -Dommere, Præsidenter,

Borgemestere og ftaad, Fogeder og alle Vedkommende,
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1686. som dette Voris Patent under Vons Cancelli -Seigl til-

27. Marts.
skikket vorder

>
at de det paa behorige Steder til Alles

Efterretning strax lader læse og forkynde, saa og derhos
tillige med Provsterne og Præsterne flittig og forsvarlig

Indseende have, at denne Voris allernaadigste Villie i

alle Maader tilborligen efterkommis. Givet paa Vort
Slot Kjobenhafnden 27. Marlii Anno 1686.

27. Marts Reskript til alle Biskopper, ang. den almin-

delige Bededag. Khavn 27. Marts 1686. —
Bekjendtgjort i Synodal forsamlingen for Skalholt Stift 1C86.
Siell. Tegn. XLV, 357 b; Fogtm. II, 321.

Christian den Femte &c. V. N. T. Vi tilskikke dig
herhos en Voris trokte Forordning, anlangende en al-

mindelig Bededag , som Vi alleruaadigst haver for godt
eragtet at lade paabyde aarligen at holdis. Thi er Voris

allern. Villie og Befaling, at du, saavidt dig vedkommen-
dis er, dig derefter retter og forholder , til hvilken Ende
og herhos folger den, efter Voris allern. Befaling, til

Trykken forfærdigte Bon, Collect, Lectier og Téxler, som
udi Stæderne til Hdimesse og Froprædiken , item Tolf-

prædiken, hvor den holdis, skal forhandlis, og til Aften-
sang den evangeliske Lectie, og derhos sjungis de antegnede
Psalmer med Litaniet ganske, samt Collect og Velsignelse.

Paa Landsbyerne forbliver det med Hoimessen, ligesom

udi Kjobstæderne, og udi de Sogner hvor Præsten selv

boer, skal om Eftermiddagen Bededags-Bonnen i ligeMaade
af Prædikestolen læsis, tillige med en kort Forklaring

. over den forordnede Aftensangs Text, og ellers med San-
gen og Læsningen for Alteret videre. forholdis paa samme
Maade som allerede om Kjobstæderne meldt er. Dermed
«&c. Hafn. d. 27. Marlii 1686.

i Til Hr. Gislaus Thorlachsen, Holle Stift for Norden
— M. Theodorus Thorlacius, Skarholt Stift for Synden.
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Bevilling for Landfoged Heideman paa Fiskerie 1686.

m. m. Khavil 8. Mai 1686. — Publiceret paa Al- X~MaT
thinget 1686; Norske Reg. 15, 302b

; M. Ket. III, 227.

Vi Christian den Femle «fcc. G. A. V., at eftersom

Os elskelig Christopher Heideman, Assessor udi Voris

Commerce-Collegio og Landfoged paa Vort Land Island,

for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis

Fiskeriet i bem<0 Vort Land Island ved Doggere og

" Fiskerskibe langt bedre skal kunde fortsctlis, end hidind-

til med islandske Fiskcrbaade skeed er, hvorved ogsaa

Indbyggerne til Seiglatsen med Tiden kunde gjoris ca-

pables; da haver Vi, efter hans derom allerunderdanigste

gjorde Ansogning og Negjering, allernaadigst bevilget og

I

tilladt, saasom Vi og hermed bevilger og tillader, at han
1

med en Galiothe udi næstfolgende tre Aar Fiskeriet der

sammesteds maa fortsætte og til dessen Fortsættelse

Galiothen med islandske Losemend, imod billig Betaling,

lade betjene; dog at for"
6 Galiothe udi bern" Irende Aar

der udi Landets Haufner forbliver og ei derfra til andre

Steder udseiler. Forbjudendis &c. Hafniæ den 8. Maji

Anno 1686.

Reskript til Landfoged Heideman, ang. Af- 8. Mai.

gjorelse af Tvistighed om Bispe-Enkers Naadsens-

!
Aar. Khavn 8. Mai 1686. — Publiceret paa Althinget

1686 (Althingsb. Nr. 8). Copie i Stiftamts-Archivet i Island,

A. 105; Norske Tegn. XIII, 324 b
; M. Ket. III, 228.

Christian den Femle &c. V. N. T. Eftersom Vi

allernaadigst komme udi Erfaring, hvorledis imellem af-

gangne Superintendents for norden paa Vort Land Island,

Herr Gisle Thorlachseus Arvinger, og nuværende Super- 1

jntendent der sammesteds, Os elskelig Mag. Joen Vigfusen,

aogen Disput skal være forefaldcn, anlangende Benaadings-

I
%Aars Termin: da er Voris allernaadigste Villie og Befa-

I
ling» at du Laugmændene tillige med endeel af de bedste

I Sysselmænd til dig tager, og de stridende Parter for eder

%

L .
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1686. lader indcitere, dennem en ton udi Mindelighed at forlige,
|

8. Mai. eller ved endelig Dom at adskillie, og ifald at udi den

^^^^islandske Lov ei nogen udforlig Anledning skulle lindis,

hvorledis med for"
- Benaadings- Aars Termin skal for-

holdis, da haver 1 eder, saavidt muligt kan eragtis, her

udi efter Voris allernaadigste Danske Lov at rette og

forholde; hvorefter ogsaa udi andre deslige Tilfælde her-

efter allerunderdanigst med Bispe -Enkernis Naadsens-Aar

kan forholdis. Dermed <fcc. Hafniæ den 8. Maji 1686 *.

1687. Aabent Brev ang. Fiskevirkningen. Khavri

5. Febr. 5 # 1687 2
. - Publiceret paa Altbinget 1687; Con-

cept i Canc. Areb. «Aabne Breve vedkommende Island &c.

1630—1750.>; Norske Reg. 15,412b; Rubr. hos Fogtm. 11, 355.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom

Voris forrige General-Admiral, afgangne Herr Court Adelaers

Efterleverske, Os elskelige Fru Anne Pelt, saavelsom og

Os elskelige Henrich Hoyer, Assessor i Voris Commeree- 1

Collegio, for Os allerunderdanigst klageligen haver ladet

andrage , hvorledis Indbyggerne paa de dennem aller-

naadigst octroyeredc Haufner, nemlig Stikkelsholms, Com-

mervaags, Gronnefjords, Hevils, Stappens og Budenstads

. Districter, paa Vort Land Island, skal være kommen udi

den Vane, at de mere end andre Vore Undersaatter der

paa Landet een Parti af deris Fiske skal opflække udi

Ryggen og ophænge til at lorre, som de siden Hængefisk

skal kalde, hvilket, som det strider imod Voris seniste

allernaadigst udgifne Taxt, skal være bemeldle Oclroy-

erede til storste Skade og Præjudice, saasom samme .

Hængefisk hverken udi Holland, Gliickstad eller paa andre

Steder skal være begjerlig, og ei uden storste Tab kunde fl

') I Henbold til dette Reskript blev en Overeenskomst ind*

gaaet paa Altbinget 1687, og Sagen saaledes afgjort, av
Anordn. 3. Mai 1650 om Præsie- Enkernes Naadsens-Aar

ogsaa skulde være anvendelig paa Bispe-Enkerne, Finn.

Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 733; Espél. Is!. Årb. VIII, 16.
j

*) Reskr. 7. April 1691.
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afsettis, da have Vi allernaadigst for got befundet at an- 1687.

ordne og befale, saasom Vi og hermed anordner og al-
v

/
5. Febr.

voiiigen befaler, at Almuen og Indbyggerne udi bemeldte

Hafners Districter skal deris Fisk udi Bugen opflekke og

til Platflsk virke, saa og Nakkerne, naar de ere halv-

torre, afskjære, efter bemu Voris allernaadigst udgaugue

Taxt, og ingenlunde deris Fisk udi Ryggen opflekke og

til Hengefisk forandre, saafremt de ikke ville, at samme

deris Hen geflsk for mindre Priis end som Platfisk, der i

Bugen er opflekket, skal annammis. Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette

og for Skade tage Vare; og byde Vi hermed .og befale

Voris Stiftbefaliugsmand over bemeldte Island, at lade

denne Voris Mandat og Befaling ved Landfogden paa alle

Thingstederne i forbemeldte Hafners Districter til Alles

Efterretning læse og forkynde, og siden derover alvorligen

holde. Givet <fcc. Hafn. d. 5. Februarii 1687 1
.

Reskript til Bisperne i Danmark og Norge 19. Febr.

og paa Island, ang. Indsendelse af Antiquiteter.

Khavn 19. Febr. 1687. — sicii. Tegn. xlvi, 4i.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom for

Os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledis paa

mange Steder udi Stigtskisterne ved Capitlerne, Kirkerne,

Skolerne og andre saadanne Steder i Vore Riger og Lande

skal findis adskillige gamle Breve, Documenter og Boger,

som til de danske og norske Antiqviteters Opljusning, især

udi den geistlig Historie, meget skulle kunde forhjelpe,

hvilke Voris Justits-Secreterer og Antiqvarius, Os elskelig

Thomas Bartholin, allerunderdanigst formener, at kunde

•) Under 26. Marts s. A. sendes dette aabne Brev til Stift-

befalingsmand Gyldenlove, med Ordre at lade samme
«paaalleThingsteder i forno Districter til Alles Efterretning

ved Landfogden læse og forkynde, og siden derover alvor-

ligen holde*. Norske Tegn. XUI, 439 ; M. Ket. III, 277;

Fogtm. II, 360.

/. 30
i
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466 Reskript ang. Antjquiteter,

1687. vere hannem til stor Bistand til at indrette og forfærdige

^p^Jjr" disbedre de Verke, angaaende Voris Rigers Antiqviteter

og Historier, som lian efter Voris allcrnaadigste Ordre

under Hænder haver: da er Voris allernaadigste Villic og

Befaling, at du strax med Flid lader eftersee udi Stigts-

Risten og paa andre Steder i dit anbetroede Stift, hvis

gamle Breve ante reformationen!
,

Documenter, Boger,

saasom Annales veteres, Chronica monasteriorum, Breviaria,

Missalia &c. , der maatte findis, og bem te Voris Jusfifs-

Secreterer med forderligste dennem tilsender, at han

deraf kunde uddrage og sammensanke hvis som til Voris

Historiers Oplysning kunde tjene, hvorimod han sig skal

reversere, at naar han sligt har brugt, det da igjen uskad

skal vorde tilbage leveret. Dermed &c. Hafn. d. 19.

Februarii 1687.

^ Til Mag. Jonas Wigfusius, Holle Stift for norden.

(
— Mag. Theodorus Thorlacius, Skarholt Stift for synden.

26. Marts. Reskript til Stiftbefalingsrøand Gyldenlove,

ang. Beseiling af Olafsvig istedenfor Revet (Rif).

Khavn 26. Marts 1687. — Concept i Canc. Arch.

Missiver vedk. Island &c. 1645—1800; Norske Tegn. XIII, 438;

M. Ket. IH, 232.

Christian den Femte &c. V. S. G. og B. T. Eftersom

Os elskelig Henrik Hoyer, Assessor i Voris Commerce-Col-

legio, for Os allerund. haver ladet andrage, hvorledis

Revets Eafn i Vort Land Island, som han tilligemed

Bierrefjords Hafn af Os i Forpagtning haver, daglig skal

blive saa forgrundet, at Skibene der ikke uden storste

Fare skal kunne lade, derimod skal i samme Revets

Hafns District findis en anden Plads, Olufsvig kaldet,

hvilken han haver ladet besigtige, og er bleven befunden

bekvemmere for Skibene at lade paa end Revet, foruden at

der endog god Ankergrund skal være, da have Vi, efter hans

alleruuderd. Ansogning og Begjering, allernaad. bevilget,

at han beml# Olufsvig Hafn tillige med Revets Hafn maa

lade beseigle, og ved samme Olufsvig Hafn et Huus lade

I \

/

/
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opsætte, hvor hans Kjobmand med Vårene og Fiskens 1687.

Indsættelse Værelser kunde have. Derefter du die aUer-"rT~r7^~"
, _ . , 26. Marts,

underdanigst haver at rette, og strax at beordre Laug-

manden Magnus Jonsson at udvise bem te Henrich Hoyer

en bekvem Plads ved fornævnte Olufsvigs Hafn, hvor han

forskrefne Huus kan lade opsætte, og dersom det, imod

Forhaabning, maatte være Nogens Grund, da de Vedkom-

mende en anden Plads derimod i samme District at til—

vise. Skulde og fornoden eragtes, at lade transportere

nogen Fisk fra Revet til Skibenes Aflading ved benefnte

Olufsvig, saa ville Vi allernaadigst, at du og paa for-

ben)" Henrik Hoyers Kjobmands Begjering tilholder Ind*

byggerne samme Transport at gjore. Befalendis &c.

Hafniæ d. 26. Martii 1687.

Althings - Resolution ang. Tiende af Kongens 8. JuU.

Jorder. 8. Juli 1687. — Althingsbog 1687, Nr. 42.

Um tiundir af kongl. maj', og krununnar jorbum.

—

J>ann 8. Juli kom syslumaburinn jporbur Steindorsson meb

})ann dom i logréttu, sem gengib hafbi ab Stabarbakka i

Helgafells sveit næstlibinn 2. dag Junii, hvar -i hann

meb si'num domsmonnum sam^ykkilega ålyktar, ab allar

4 U'uudir gjaldast skuli af kongl. Maj 4
' jorbum })ar

i syslu, en selur }do J>ab sitt ålyktunar-atkvæbi hingab

til Oxaråijrings undir ålyktun logmanna og Jogréttunnar,

hvar uppå J>eir fullkomlega andsvara og alykta, ab bæbi

eptir utørykkileguni kongl. Maj*' forordningum , sem og

logmætum yfirvaldanna skikkunum, beri meb réttu: ab

kongl. Maj*' og krununnar jarbir hér å landi tuindist 4

ti'undum
,
og l>ær rétt heimtar ab l)eim sem å jorbu byr,

"

undir tilheyrilegar sektir, svo vel i Snæfells syslu sem

annarstabar. En })ar sem sannreynast kanu meb skyn-

samra manna og kongsvaldsins virbi'ngu, ab jarbirnar

kunni ei sannsynilega ab bera bæbi tiundargjaldib, land-

sliuldina og kvabirnar, J)å gångi fyrr aptur landskuldar

°8 kvaba upphæbin en tmndirnar, svo fåtækum almuga

30*



468 Althings - Resolction om Tiende.

1687* sé i engu mot réttinurn ofyyngt. En a J>eim jor&um,

^T^T^sem ekki bevisast ab fåtækra manna tiund goldizt hafi,
o. Juli.

J)å sé tilheyrilegt ab menu rétti sig eptir ])cirra venjulegu

landskuldar gjaldi.

16. Juli. Reskript til sex beskikkede Commissarier *,

ang. Udredningen til Island og Færderne. Khavn

16. Juli 1687. — Siell. Tegn XLVI, 196.

Christian den Femte «fcc. V. S. G. T. Eftersom den

islandske og færoeske Handel altid haver været et af de

bedste Fundamenter, hvorved denne Voris kongelig Re-

sidentsstad Kjobenhafns Negotie skal have floreret, og

mangfoldige Mennisker deris Brod vundet, da paa det

den Nytte og Fordeel , som derved kan falde, at Voris

egne Undersaatter kunde til samme Negotie forhandle

hvis Vare de haver at afhænde, maatte for dennem con-

serveris, er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at 1

med forderligste tilsammentræder , og med Flid efter-

tænker og overveier, hvad Vare do Vedkommende til

samme Handels Fortsættelse nodvendigen behover uden-

lands fra at lade komme, saasom Vi allernaadigst ville,

at Skibenes Udredning til bern'" Island og Færoe skal

herefter skee her for Voris kongelig Residentsstad Kjoben-

hafn og ingen anden Steds, og hvis Vare i Vore Riger

og Lande falder, skal dertil uden nogen Forevending

bruges og tagis, og ei fra fremmede Steder forskrivis,

, hvorom ,
og paa hvad Maadc I formener sligt bedst kan

indrettis, 1 Os eders allerunderd. Belenkende og Forslag,

til videre allernaadigste Resolution, med forderligste haver

at tilstille. Dermed &c. Hafn. d. 16. Julii 1687.

i688. Reskript til begge Laugmændene 2
, at indsende

13. Marts. Fortegnelse over Landets verdslige Embedsmænd
-^MM^^b.

m
i

,
— - - w ,

_ ,

') Commissarierne vare : Herr Jens Juel, Herr Michael Wibe,
Peter Brandt, Jorgen Elers, Hans Nansen og Hans Nielsen

Aalborg.

3
) dette Reskript er udfærdiget til hver Laugmand for sig.
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m. m Khavil 31. Marts 1688. — Publiceret paa 1688.

Althinget 1688 (Althingsb. . Nr. 19); Norske Tegn. XIV, 42b
; ^Tl^T

M. Ket. Ili; 234.
3L MartS

Christian den Femte &c. Voris allernaadigste Villie

og Befaling er, at da dig med FJid erkyndiger om, hvor

mange verdslige Betjenter i dit allernaadigst anbetroede

Laugdom der paa Island findis, og hvad deris Bestillinger

ere, saa og af hvem, enten af Os eller andre, de dertil

ere antagne, og derpaa en rigtig og udforlig Specification

og Underretning under din Haand og Zignet i Voris

Danske Cancellie med i'drste afgaaende Skib der fra Lan-

det, i Egnen hos dig, indskikker. Dermed &c. Hafniæ

den 31. Martii 1688.

( Til Laugraaud Sigurdur Bjdrnssen for synden og osten.

} — Magnus Jonssen for norden og vesten.

Reskript til Bisperne, at indsende Fortegnelse 31. Marts

over de geistlige Embedsmænd. Khavn 31. Marts

1688. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal holt

Stift 1688. Norske Tegn. XIV, 41 b
; M. Ket. III, 234.

Christian den Femte <fcc. V. N. T. Voris allernaa-

digste Villie og Befaling er, at du dig med Flid erkyn-

diger om, hvad Kald og hvor mange i dit anbetroede

Stift findis, der nest hvor mange Kirker der ere til hver

Kald, og det ved Nafn; desligeste hvor mange reside-

rende Capellaner der ere i hver Præstegjeld eller Sogn,

og hvad Tid og af hvem, enten af Os, Sognepræsten eller

andre, de dertil ere kaldede; item hvor mange Huus-

Capellaner der ere, og paa hvad Steder de findes , saa
*

og hvor langt Kirkerne i ,
hver Præstegjeld ligger fra

hverandre, og endelig: hvortitudi hver Kirke bliver præ-

diket, og derpaa en rigtig og udforlig Specification og

Underretning under din Haand og Zignet i Voris danske

Cancellie med forste afgaaende Skib der fra Landet, i

Egnen hos dig, indskikker. Dermed &c. Hafniæ den

31. Martii 1688.



470 For. om indenbyes Vexler.

1688. Forordning om Misbrugs Afskaffelse med

aT^iartT Vexler imellem indenbyes Folk. Khavn 31.

Marts 1688 — Ikke publiceret i Island, men anfort

her i Henhold tii For. 17. Nov. 1786 § 17 og For. 13. Juni

1787, Cap. II, § 20. — Siell. Reg. 35, 483b -486; Original-

Aftryk hos Bockenhoffer; Qvart-Forr. S. 400; Schou I, 550.

i

7. April. Bevilling for Biskop Theodoras Thorlacius,

ang. Bogtrykkeriet. Khavn 7. April 1688. —
Publiceret paa Althinget 1688 og indfort i Althingsbogen (Nr.

26). — Norske Reg. 16, 40 ;
Trykt foran Udgaven af Saga Olafs

Tryggvasonar. Skålh. 1689, 4 t0
; M. Ket. III, 235; Finn.

Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 470; Rubr. hos Fogtm. II, 418.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi efter

allerunderdanigste gjorde Ansogning og Begjering allern.

have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og til-

lader, at Os elskelig Mag. Theodorus Thorlac, Super-

intendent ved Skalholt paa Vort Land Island, maa, ved

det hannem der sammesteds allern. forundte og i Brug

havende Trykkerie, iblandt andre theologiske og geistlige

Boger, ogsaa, uden andres Indpas der paa Landet, alene

lade trykke hvis norske og islandske Historier og Anti-

qviteter, som der i Landet forefalde og til Trykken be-

fordres kunde, og have Vi derforuden af sær kongelig

Naade allernaadigst forundt og bevilget, at bem<e Mag.

Theodorus Thorlacs Born maa og skulle efter hans dode-

lig Afgang ei alene samme Antiqviteters og Historiers

Trykkerie og Privilegium alene beholde, mens og Tryk-

keriet og Prentehusene, som bem te
deris Fader paa egen .

Bekostning ved Skalholt skal have ladet bygge, og ei der

tilforne var, til sig tage, og saa fremt han ei tilforn
"

anden Anordning derved for sin Dod self gjorendes

vorder, sig da derefter saa nyttig gjore som de bedst

kunde. Forbydendes Æc. Givet paa Vort Slot Kjoben-

hafn den 7. Aprilis 1688.

') noiere bestemt ved For. 26. Nov. 1731.
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Aabent Brev ang. Laugmandstolden. Khavn 1688.

• 7. April 1688 ^ - Publiceret paa Althinget 1688 og tTa^
indfort i Althingsbogen (Nr. 19); Norske Reg. 16, 41 b

; M. Ket.

III, 236; Uddr. hos Fogtm. II, 418.

Vi Christian den Femte &c. 6. A. V., at saasom Vi

allern. erfarer, hvorledis Laugmændene paa Vort Land

Island meget lidet til Lon for deris Bestillinger skal vere

tillagt, saa de ikke, formedelst hvis Udgifter de paa

Althingsreiserne og i andre deres Bestillingers Forretnin-

ger foraarsagis at gjore, skal kunde subsistere : da haver

Vi allernaadigst for got befunden at anordne og bevilge,

saasom Vi og hermed anordner og bevilger, at enhver

Laugmand i sit District maa, til hans Lons Forbedring,

herefter udi Laugmandstold aarligen njude og oppebære

af hver Bondegaard 2 Fiske eller istedet 4 Skilling Danske,

og af enhver Indbygger, som tiender eet Hundrede eller

derover, 1 Fisk eller istedet 2 Skilling, saavel som og

af enhver af dennem , som boe paa halve Bole , eller

Husmænd, og kan . holde een Ko eller flere, 1 Fisk eller

istedet 2 Skilling. Forbydendes &c. Hafn. den 7.

Aprilis 1688.

Alders-Bevilling for Thorstein Oddsson, at ordi- 7. April.

neres til Capelian m. v. Khavn 7. April 1688.

— Norske Reg. 16, 39b
; M. Ket. III, 280-

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom

Herr Odden Eyolfssen, Sognepræst til Holtested Kald i

Rangevalle Syssel 2 paa Vort Land Island, formedelst

Alderdom og tiltagende Svaghed en Capellan af Os

alleruudcrd. haver været begjerendes, da haver Vi efter

hans herom allerunderdanigste gjorde Ansogning og Be-

gjering, allern. beskikket og forordnet, saa og hermed

beskikker og forordner hans Son Torsten Oddenssen til

at være hans Capelian til forskrefne Holtested Kald,

') Reskr. 14. Apr. 1759.
a
) d. e. Oddur Eyjélfsson, ab Holti undir Eyjafjollum.
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1688. uanseet han ikke sine fulde 25 Aar opnaaet haver, saa-

"^^Tpfremt han ellers, efter foregaaende Examen, til Præste-

Erabedct dygtig befindes. Og dersom han sig i samme
sit Capellanie i Lærdom og Levnet tilborligen skikker og

forholder, maa og skal han bem te
sin Fader, Herr Odden

Eyolfssen, om han hannem overlever eller Kaldet i andre

Maader lovligen ledig vorder, udi Embedet som Sogne-

præst succedere. Forbjudendes «fcc. Hafniæ den 7.

Aprilis 1688.

14. April. Reskript til Laugrøændene, ang. Lovens Re-

vision. Khavn 14. April 1688 1
. — Publiceret paa

Althinget 1688 (Althingsb. Nr. 19, jevnf. Nr. 25); anden Gang
- publiceret 1720 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. IX. Sam-

tidig Copie i Stiftamts-Archivet i Island A. 105 ; Norske Tegn.

< XIV, 52; M. Ket. III, 238; Rubr. hos Fogtm. II, 419.

Christian den Femte &c. Vi tilskikke eder herhos et

Exemplar af den norske Lovbog, og er Voris allernaadigste

Villie og Befaling, at I tillige med nogle af de lovkyn-

digste Sysselmænd der i Island , som I til eder i Vores

Nafn paa en beleilig Tid og Sted haver at forskrive, eder

forskrevne Lovbog med allerforderligste foretager og den

fliteligen efterseer og overveier, hvorvidt I formener at

den islandske Lov derefter kunde indrettes og dermed
overeens komme, hvilket Vi allern. ville derved at skulde

forblive, paa det en Uniformitet og Lighed udi den norske

og den islandske Lov, saavidt allermest mueligt, herefter

kunde observeres , mens hvis i bem tc
islandske Lov be-

findes af den Beskaffenhed: ei efter den norske Lov at

kunne forandres, haver I udi hver Materie tilborligen i

Agt at tage, at det efter den islandske Skik og Sædvane
vorder forfattet; dog at alting paa den Maade vorder

indrettet, som det sig med Vores Arve-Regjering bedst

kan skikke og overeens komme, og enhver Materie ordent-

') Reskr. 29. Mai 1719; 23. April 1728; 2. Mai 1732; 17.

Mai 1760.
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ligen sammendragen og udi visse Boger og Capitler for- 1688.

deelt, og hvis som udi Loven findes vanskeligt at forstaae,

med tydelige Ord forklaret, alt til den Ende, at samme

Værk baade i Materien , Stilen og Ordenen kan naae sin

Fuldkommenhed; og haver I samme eders Commission

saaledes at befordre, at I den, om ikke for, da med

Slagterskibene kan hidsende til at leveres her i Vores

Danske Cancellie. Skulle og nogle af eder blive af ulige

og adskilte Meninger, haver enhver sit Betenkende derover

skriftlig at forfatte og til bem<a Vores danske Cancellie

hidskikke, alt til videre Vores allernaadigste Resolution.

Dermed <fcc. Hafu. den 14. Aprilis 1 688 1
.

Til Laugmand Sigurdus Bjornssen for synden og osten,

— Magnus Jonsson for norden og vesten.

Reskript til Biskopperne i Island, ang. Lovens 14- April

Revision. Khavn 14. April 1688 2
. — Bekendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1688. Samtidig

Copie i Stiflamts- Archivet i Island, A. 105, stadfæstet af 4

Præster i Synodus 5. Juli 1688; Norske Tegn. XIV, 50b
; M.

Ket. III, 237; Rubr. hos Fogtm. II, 419.

Christian den Femte <fcc. V. N. T. Vi tilskikke eder

herhos rigtig Copie af en Voris allern. Befaling til Laug-

mændene i Vort Land Island
,

anlangende den islandske

Lov efter den norske (som dennem er tilskikket) at ind-

rette det meste mueligt være kan, hvis Beskaffenhed I

deraf videre kan see og fornemme; og ihvorvel den an-

den Bog om Geistligheden i den norske Lov ikke exciperes

i samme Ordre, saa er dog Voris allern. Villie og Be-

I.Anledning af dette Reskript sige Commissarierne, Årni

Magnusson og Påll Vi'dah'n, i en af deres Beretninger

(Hvamm i Hvammsveit 15. Sept. 1702): at Laugmændene

have «skrevet noget sammen og til Danmark nedskikket,

som saaledes er blevet liggende; det behover og en stor

Reformation«.

*) Reskr. 29. Mai 1719; 12. Mai 1727; 23. April 1728;

31. Dec. 1762.

ø
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1688. faling, at I, tillige med nogle af de kyndigste Provster

14. April, udi eders anbetroede Stifter, som I selv til eder paa en

beleilig Tid og Sted i Voris Nafn haver at forskrive, eder

med allerforderligste foretager for
ue anden Bog om Geist-

Jighcdeu i den norske Lov, som I hos Laugmændene kan

bekomme, og den flitteligen efterseer og overveier, hvor-

vidt I formener den islandske Lov, saa vidt Geistligheden

alene angaaer, derefter kunde indrellis og dermed over-

eens komme, hvilket Vi allern. ville derved at skulle for-

blive, paa det en Uniformitet og Lighed udi den norske

og den islandske Lov, saa vidt det allermest mueligt,

herefter kunde observeris ; men hvis i bem te islandske

Lov befiodis af den Beskaffenhed, ei efter den norske

Lov at kunde iorandris, haver I udi hver Materie til-

borligen i Agt at tage, at det efter den islandske Skik

og Sædvane vorder forfattet; dog at alting paa den

Maade vorder indrettet, som det sig med Voris Arve-

Regjering bedst kunde skikke og overeens komme, og

enhver Materie ordentligen sammendragen og udi visse

Capitler fordeelt, og hvis som i Loven de Geistlige an-

gaaende findes vanskeligt at forstaa, med tydelige Ord

forklaret, alt til den Ende, at samme Værk baade i

Materien, Stilen og Ordenen kan naae sin Fuldkommenhed.

Og dersom du, Os elskelig Mag. Theodorus Thorlacius,

efter Voris allern. Tilladelse skulde begive dig paa Reisen

hid forend at I dermed til Ende kommer, saa ville Vi

allernaadigst, at I eders Forretning, saa vidt den da kan

være kommen, med hvis videre I derved kunde have at

erindre, med hanuem skikker, at samme Værk her til

Endskab kan bringis; men ifald at han ikke reiser saa

hastig, haver I eders Commission saaledis at befordre, at

den med Laugmændenes, om ikke for, kan blive hidsendt,

og i Voris Danske Cancellie leveret; skulle og nogle af

eder blive af ulige og adskilte Meninger, haver enhver

sit Betænkende derover skriftlig at forfatte, og til be-

meldte Voris danske Cancellie hidskikke, alt til videre
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Vons allernaadigste Resolution. Dermed &c. Hafniæ 1688.

den 14. Aprilis 1688. "TTT^Tr 14. April.

\
Til Mag. Theodorus Thorlacius, Superint. overSkarh. f. s.,

I
- — Jonas Wigfusius, Superint. over Holle Stift f. n. 1

Reskript til Biskoppen i Skalholt, ang. Til- 14 - April.

bagekaldelse af et Kaldsbrev. Khavn 14. April

1688. — Norske Tegn. XIV, 53b
; M. Ket. III, 282.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Vi

allern. fornemme, at Torder Jonssen, som den 22. Januarii

Anno 1687 haver erholdet Voris allern. Brev at succedere

Herr Sæmunder Oddessen, Sognepræst til Hytardal Kald i

Myre Syssel paa Island, ei nær skal være af de Aar og

Alder, at han efter Loven Prædike - Embede bor at be-

') Et i Anledning af dette Reskript udarbeidet Udkast til

Lovens anden Bog findes paa Islandsk og Dansk i
•

Stiftamts -Archivet i Island A. 32, med en Paategning

af Biskop porour porlaks$on, hvoraf fremgaaer, at 4

Provster ere tilligemed ham modte paa Althinget 25. Juni

1689 og have der gjennemgaaet og droftet denne Deel af

Loven. Den femte Provst, Påll Bjornsson til Selardal, kunde

for Alderdoms Skyld ikke mode og sendte sine Bemærk-
ninger skriftlig. De Tilstedeværende erklære: at have

«overseet den anden Bog i Norske Lov — og saavidt ind-

rettet efter dette Lands Lejlighed som vi bedst kunde«,

samt ahenstille til Hans Maj* B naadigste Behag, det at til-

sætte eller fratage, som Hans Maj* for got anseer». Under-

skrevne ere: Oxeraa Althing d. 8. Juli 1689: Theodorus

Thorlacius, Superint. S. S. — SIgurdus Sigurdius, Præpos.

Snæf. S. — Haltorus Jonæus, Præpos. Borgtjord. — Enarus

Enarius, Præpos. Kialarn. S. — Thorstenus Gunnerus,

Præpos. Aarness S. — Dette Udkast er ledsaget af Motiver
"

for de foreslaaede Afvigelser fra Norske Lov, underskrevne

af Biskoppen alene, i Skalh. 8. Sept. 1689. En Afskrift

af dette Udkast paa Islandsk uden Motiver , forhen til-

horende Provst Vigfus Erlendsson til Setberg, findes i det

kongelige Bibliothek, Uldalls Msscr. Nr. 331. 4*°.
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1688. tjene, da have Vi allern. beskikket Oluf Jonssen til at

U^AprH
væie SoSnePræst i bemt0 Hylardal i bem te

Lferr Sæmunder

Oddesseus Sted, som nu ved Doden skal være afgangen.

Thi er Voris allern. Villie og Befaling, at du fra bem"

Torder Jonssen bemte
Voris hannem paa samme Kald

allern. meddelte Brev strax affordrer, og i Voris danske

Cancellie til Cassoring med forste Skiberom iudsender.

Dermed <fcc. Hafniæ d. 14. Aprilis 1688.
4 »

21. April. Bestalling for Christian Muller som Amtmand -

i Island. Khavn 21. April 1688. — Publiceret

paa Althinget 1G88 og indfort i Althingsbogen Nr. 16; Norske

Reg. 16, 49; Rubr. hos M. Ket. III, 283.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. , at Vi aller-

naadigst haver beskikket og forordnet, saa og hermed

beskikker og forordner Os elskelig Christian Muller til

Katterup, Voris Commerceraad , til at være tillige med

Voris Amtmand paa Vort Land Island ; thi skal han frem-

delis være Os, som sin absolut og souverain Arvekonge

og Herre o. s. v. [som i Gyldenloves Bestall. 26. Jan. 1684]

.... saaledis skikke og forholde, som det en ærekjær

Amtmand og kongelig tro Tjener eigner og vel anstaaer,

og han agter at ansvare og bekjendt være, efter den Eed

han Os derpaa allerunderdanigst gjort og aflagt haver.

For hvilken hans Tjeneste Vi allernaadigst haver bevilget,

at han maa njude den aarlig Lon og Besolding, som

haunem i Kammer- Reglementet 1 allern. tillagt vorder,

hvilken hannem rigtigen skal betalis og begynde fra denne

. Bestallings Dato og saaledis continuere indtil Vi ander-

ledis derom tilsigendis vorder. Hvorefter de Vedkom-

mende sig allerunderdanigst haver at rette, ei gjorendis

hannem derudi Hinder eller Forfang i nogen Maade,

under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Kjo-

benhafn den 21. Aprilis Anno 1688.

') Mullers Gage blev bestemt til 800 Rdlr.
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Instruction for Chr. Muller som Amtmand i 1688.

Island. Khavn 5. Mai 1688. — Cancelliets Instruc- 5. MaL

' tions-Bog 1670-1697, fol. 302; Uddrag [§3,4,6,7,8,12,13,15

og 16] publiceret paa Althinget 1688 og indfort i Althings-

bogen Nr. 16, jevnf. Nr. 29; Uddrag hos M. Ket. 111, 240-42.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Femte Ssc.

allernaadigst ville, at Os elskelig Christian Muller til

Katterup, Voris Commercieraad og Amtmand paa Vort Land

Island, sig udi samme sine Amtmands Forretninger indtil

videre allernaadigste Anordning allerunderdanigst haver

at rette og forholde.

1) Skal han over det hele Land observere og iagt-

tage alle Voris kougelig Hoiheder, Regalier og Rettigheder,

og ikke tilstede at Os derudi, af hvem det og vere kan,

nogen Indpas skeer, men dersom det, imod Forhaabuing,

enten allerede kunde vere skeed eller herefter maatte skee,

det strax udi Voris danske Cancellie tilkjendegive, og Voris

allernaadigste Resolution derom forvente ; han skal og altid

troligen overveie og. sig yderst lade vere angelegen, alt

hvis Vort Land Island kan komme til Gafn og Bedste, og

Intraderne til Forbedring, og derom saa ofte skee kan

med Voris Kammer-Collegio correspondere , saa at intet

efterladis, hvorved Voris Tjeniste og Fordeel kan befordris,

og derimod al Undersleb, Egennytte og Utroskab betagis

og afskaffis ; langt mere Voris sammesteds bestilde Fou-

get udi Vore Indkomsters og Rettigheders tilborlige Oppe-

borsel i alle Maader assistere og vere beforderlig. —
2) Dernæst sig lade vere angelegen, at alle Voris Forord-

ninger, Instructioner og Befalinger, som allerede er, eller

vordcr given, saavidt hannem angaaer, udi alt tilborligen

efterkommis, og hvis hannem derudi befalis med storste

Flid forrettis, saa vel som at alle og enhver, Ovrighed

og Almue, sig derefter tilborligen forholder. - - 3) Han
skal og have tilborlig Opsjun med Justitien, at den til-

borligen administreris , saa ingen, vere sig Geistlig eller

Verdslig, Rige elier Fattige, sig med Aarsag derover kunde

have at besverge, til hvilken Ende hannem skal vere
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1688. tilladt, og hvor han nogen Mislighed enten befinder eller

5. Mai. formoder, vere anbefalet, i egen Person Retten, vere sig

geistlig eller verdslig, at besoge og der fornemme, om

Retten paa ethvert Sted saa lovlig og tilboiiig admini-

streris som det sig bor, saa og eengang om Aaret efter-

see alle Protocoller, hvilke han skal lade igjennera drage

og self beseigle, og om Thingene lovlig holdis af lovkyn-

dige Laugmænd, Sysselmænd og Laugrettisraænd, udi rette

Tide, saa med alting lovligen omgaaes, og dersom be-

findis skulle, at Rettens Betjente ikke foreslaa deris Embede

som de bor, haver han dennem derfor ved Retten at lade

tiltale og fra Bestillingen suspendere, og slig Beskaffenhed

strax i Voris danske Cancellie til Voris nærmere aller-

naadigste Resolution anmelde. — 4) Naar nogen verdslig

Bestilling der paa Landet ledig bliver, skal han gjore Os

allerunderdanigste Forslag om en dygtig og vederheftig

Person, som han formener den vacerende Bestilling til

Voris Tjeniste bedst at kunde forestaa ,
og samme hans

Forslag udi Voris Danske Cancellie indsende, og derfra

forvente, om Vi det allernaadigst ville approbere eller

anderledis derudi disponere. — 5) Han skal og aarlig

indsende til Voris Cancellie og Kammer-Collegiis en fuld-

kommen Relation om det ganske Lands Tilstand paa hvis

fornoden gjoris, saa her om Landsens Beskaffenhed kan

havis fuldkommen og klar Underretning. — 6) Han skal

og paa Voris Stiftsbefalingsmauds Veigne og i hans Fra-

værelse, tillige med Bisperne, have Tilsjun med den geistlige

Jurisdiction der udi Landet, og udi forefaldende Sager

efter Lovens Indhold sig forholde. — 7) Med Voris Kirker

skal han, tillige med Superintendenterne og Provsterne

udi ethvert Stift, have saadan tilhorlig Indseende, at med
deris Indkomst forsjunlig omgaaes, Kirkerne forsvarlig

vedligeholdis og at alting dermed tilgaaer efter den An-

ordning derom gjort er eller vorder, særdelis skal han

tilholde dennem som Kirkernis og Klosternis Indkomster

og Oppeborseler er betroed, eller fremdelis anbetroed

vorder, at de for des Indtægt og Udgifter aarlig rigtig
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Regenskab gjor, og derfor noiagtig Qvittering tager. — 1688.

8) Hospitals og Fattighuses Forstandere skal han tillige 5. Mai.

med Superintendenterne og andre Vedkommende efteif
1-7

Fundatsen tilholde, deris Bestillinger forsvarligen at fore-

staae, og at de derfor tilborlig Regenskab i rette Tide

aflægger, saavel som at med fattige Lemmers Indtagelse

og Upderholding forholdis efter den Fundatz og Skik,

som ved hvert Sted er gjort, indgaaet og bevilget. —
9) Herforuden skal han alvorligen lade sig vere angelegen,

at naar nogen hannera med Voris Hoieste -Rettes Domme
besdger, han da strax og foruden Ophold befordrer Exe-

cutionen efter enhver Doms Clausula, enten den lyder paa

den Skyldige til Fængsel eller til Udlæg i hans Gods; og

hvis da den Skyldige nogen Boder, enten til Qvæsthuset

eller andre er tildomt at betale , da dem strax ved Exe-

cution at inddrive, paa det Voris Hoieste -Rettes Domme

allerunderdanigst vorder uden videre Proces efterlevet. —
10) Han skal og have flittig Correspondentz paa alle

Hafne, og informere sig om, hvorledis med Handelen til-

gaar, og ci tillade at Nogen imod den satte Taxt sine Vare

forhandler, mens at dermed og ellers efter Voris aller-

naadigst givne Octroy i alle Maader forholdis, og dersom

noget beviislig Klagemaal hannem i saa Maader forekom-

mer, haver han den, hvis Brost saaledis befindis, efter

Loven og Voris allernaadigste udgangne Forordninger til-

borligen at straffe, og Sagens Beskaffenhed strax udi

Voris Cancellie tilkjendegive. — 11) Han skal og have

noie Agt paa, at ingen Fremmede, som paa Island at

handle ei er tilladt, der driver nogen Handel med Voris

Undersaatter, men den dem ubeskaaren at forblive

som Vi samme Handel allernaadigst forundt have. —
12) Alle Supplicationer om verdslige Sager, Fæstebreve

og andet deslige, som Undersaatterne til Os ville indgive,

skal til hannem forst leveris, at han deris allerunder-

danigste Begjerings Beskaffenhed kan examinere, og haver

han siden sin allerunderdanigste udforlige Erklæring til

videre Voris allernaadigste Resolution derpaa at teigue,

»
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1688. og Os allerunderdanigst at tilskikke, og skal i lige Maade

T^T^ om de geistlige Supplicationer med Bisperne conferere,
0- Mai.

og tillige med dem sin allerunderdanigste Erklæring

derpaa teigne. — 13) Og som Vi allernaadigst haver an-

befalet Laugmændene (og Bisperne saavidt den anden

Bog udi Voris Norske Lov angaar): den islandske Lov

efter voris nye Norske Lov saa vidt mueligt at indrette,

saa skal han og dermed have noie Opsigt, at sligt tilbor-

lig vorder forretted, og saasnart mueligt Projecten der

af indsende, hvoraf Copien i Landet skal forblive, paa

det, om det hidskikkede Exemplar forulykkedis , Vi et

andet igjen kunde bekomme. — 14) Saa skal han og

continuere Voris Danske Lov paa det latinske Sprog at

oversætte, at Os i det ringeste tvende Boger deraf aarlig

vorder hidskikkede, og deraf beholde Copie til den Ende

for er meldt. — 15) Han skal og, tillige med Voris Fou-

get, boe paa Voris Gaard Bessested
,
og den saavelsom

Kirken med tilborlige Sjun annamme, saa og lovligen

lade taxere og beskrive dessen Tilstand og Beskaffenhed,

baade om hvis derpaa allerede kan vere repareret og be-

kostet, saavelsom og til des Vedligeholdelse fremdelis

kunde udkrevis. — 16) Han skal og med Flid erkyndige

sig, om nogen Metal eller Mi neralier der paa Landet kunde

befindis, og Os derom gjore udforlige Relation saavel som

allerunderdanigst Forslag, hvorledis det Os kunde komme

til Nytte og Brug, samt hvis i alle andre Maader, særdelis

med Fiskeriels og Handelens Tiltagelse og Forbedring,

samt Landsens Opkomst, kunde vere at observere og be-

tenke. Givet <fcc. Hafniæ d. 5. Maji 1688.

s. Mai. Reskript til Amtmand Muller, ang. Fore-

tagelsen af en Retssag. KhavnS.Mai 1688.—
Publiceret paa Althinget 1688; Original i Stiftamts-Archivet i

Island A. 105; Norske Tegn. XIV, 60; M. Ket. III, 239.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Alexan-

der Hansen Montros for Os allerunderdanigst haver ladet

andrage, hvorledis han formener sig at være skeet for nær
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med den Dom, som Os elskelig Magnus Jonssen
, Laug- 1688.

mand for norden og vesten paa Vort Land Island, med 5. Mai.

sine Meddomsmænd skal have domt og afsagt imellem

hannem og Ausger Jonssen angaaende et Siagsmaal, saasom

hannem ei skal være bleven tilsted at fore hvis Vidner

han til Sagens Oplysning kunde have og ei til Hjemtinget

vare forte: da er Voris allern. Villie og Befaling, at du

den Anordning gjor, at Vor Landfoged tilligemed 24

Laugrettismænd dennem samme Sag efter lovlig fore-

gaaende Stevnemaal med forderligste foretager, og der-

udinden endelig og forsvarlig kjender og dommer, saavidt

Lov og Ret er gemes, og haver du ellers den Anordning

at gjore, at bemeldte Alexander Hanssen Montros af hans

Vederpart imidlertid u molesteret' forbliver. Dermed &c.

Hafn. d. 5. Maji 1688.

Octroy paa den islandske Handel. ; Khavn 1689.

2. April 1689 1
. — Rentek. Exped. Prot. 19, 423, jfr. & April.

474. — Denne Octroy lyder paa 6 Aar, fra Nytaarsdag 1690 at

regne, men er iovrigt ligelydende med den næst foregaaende.

Octroy af 29. Januar 1684. — Interessenterne i Handelen og

den fastsatte Afgift var som folger:

1) Mads Christensen og Jacob Sorensen, Revet og

Berefjord; Afgift 550 Rd.

2) Mads Christensen, Holmen og Hus evig 1325 •

3) Ole Klou og Catharine sal. Jens Thomesens,

Keblevig, Skagestrand og Reckefl'ord 1535 »

4) Thomas Jenssen Dobbelsteen, Bosand og Grindevig 1150 »

5) Etatsraad Hans Nansen, Vestmanna, Orebakke,

Havnefiord og Hofsos 1965 »

6) Maren sal. E. Munchs, Isafjord, Dyrafjord og

VapnaQord 1600 »

T) Mathias Petersen m. fl., Stappen og Budenstad 1460 »

8) Peter Wielandt
, Grftnneflord

, Kombervog , Stik-

kelshoim, Oeflord og RodeQord 2940 »

9) Lene sal. Johann Kleins, Patriksfjord og Bildal 1145 »

Summa 13,670 Rd.
>

Forlængelse paa 10 Aar 29. Decembr. 1694 ; Conflrmation

19. Oktobr. 1700.

1 * 31



482 Forordning om Pasquiller.

1689. Forordning om Pasquiller og Skandskrifter

lSi*f Boddelen at brændes. Khavn 8. Juni 1689.

— Almindelig Lov for Kongens »Riger og Lande«, men aldrig
x

publiceret i Island; Siell. Reg. 3G, 119; Original -Aftryk hos

Bockenhoffer; Qvart-Forr. II, 532; Schou I, 578.

Vi Christian den Femte &c. G A. V., at eftersom

Vi komme udi Erfaring, hvorledis en Tid lang adskillige

Pasquiller og Skandskrifter, saavel imod Voris Kongelig

Estat -og Hoihed, som imod Voris Religion og en Deel af

Voris Geistlige, sig i Vore Riger og Lande skal have ind-

sneget, og der siden være bleven distraheret, da advaris

hermed alle og enhver af Voris Undersaatter , som saa-

danne forargelige Pasquiller og Skandskrifter kunde have,

at de dennem til Voris Politimester, Os elskelig Claus

- Rask til Raskenberg, strax leverer, som Vi allernaadigst

haver anbefalet alle deslige Skandskrifter, som eliten

allerede i udfor te ere , eller herefter indforis kunde, som

infam, ved Bodelens Haand offentlig at lade forbrende;

forbydendis derhos alvorligen alle Boghandlere og andre

Vore Undersaatter, saadanne Pasquiller og Skandskrifter

herefter i Vore Riger og Lande at indfore, selge eller

fordolge, under Vor hoieste Unaade, og fem Hundrede

Rigsdalers Straf til Christianshafns ny Kirke for hvergang

nogen dermed betrædis; men skulle de Skyldige ikke for-

maa samme Penge-Straf at betale, da bode de med Krop-

pen. Hvorefter alle og enhver sig allerunderdanigst haver

at rette, og for Skade tage vare; og befalis hermed

Voris Grever og Friherrer, samt Stiftbefalingsmænd, Amt-

mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad og alle andre,

som denne Voris Forordning under Voris Caricellie-Seigl

tilskikket vorder, at de den paa behorige Steder til Allis

Efterretning strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort

• Slot Kjobenhafn den 8. Junii Anno 1689.
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Instruction for Consumtions Directeuren i 1690.

Kjobenhavn. ' Khavn 31. Januar 1690. — sTTia^r.
Rentek. Deliber. Prot. Nr. 23 fol. 38b-40 jfr. 43. - Uddrag.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Femte &c.

allernaadigst ville, at Voris Kammerraad Os elskelig Edvard

Kruse, som Vi Directionen over Consumtions-Verkets Ind-

rettelse og dens Oppeborsel her i Voris kongelige Resi-

dentsstad Kjobenhafn og Christianshafn, udi næstfolgende

tre Aar, allern. haver betroet og overdraget, sig derud-

inden, indtil Vi anderledis derom tilsigendis vorder, aller-

und, skal rette og forholde.

§ 3. Saa skal og det ost- og vestindiske Compagnie,

desligeste Interessenterne udi de guineiske, islandske

og færoiske Handlinger, nyde fri for Consumtionen hvis som

efter Ordre til deris Negoties Fornodenhed udfort vorder.

Givet paa Voris kongelige Residents udi Kjobenhafn

den 31. Januar Anno 1690.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenltive 15; Febr.

og Biskop Thorlacius, ang. Mageskifte af Jorder.

Khavn 15. Febr. 1690. — Norske Tegn. XIV, 257;

M. Ket. III, 245.

Christian den Femte <fcc. V. G. og B. T. Efter-

som Jon Thorlaksen fra Bergefjord for osten paa Vort

Land Island hos Os allerunderd. haver ladet anholde, at

hannem til Mageskifte allern. maatte forundis en Odeplads

der paa Landet, kaldet Rafnkeldalen
, erbydendis sig

derimod at give Valthiofsted Kirke, hvortil samme Plads

sig skal holde, til Vederlag en bebygt halv Jord, ved

Navn Fannardal, udi Nordfjord beliggendis
: da, saafremt •

I befinder samme Mageskifte at være bemte
Valthiofsted

Kirke til Gafn og Fordeel, og ikke til Skade, er Voris

allern. Villie og Befaling, at I det med hannem paa Voris

allern. Ratification tilborligen og forsvarligen til Ende

gjorer. Dermed &c. Hafn. d. 15. Februarii 1690.

31* *



484 For. om Tyve og utroe Tjenere ,

1690. Forordning om Tyves og utroe Tjeneres Straf.
4^Marts. Rhavn 4. Marts 1690. — Ikke publiceret i Island,

men optagen i Henhold til Fr., 26. Febr. 1739 og Fr. 24. Jan.

1838 § 8. — Siell. Reg. 36, 295* ; Original-Aftryk hos Bocken-

hoffer; Qvart-Forr. II, 595; Schou I, 584.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at eftersom

for Os allerunderd. er indkommen en almindelig Lande-

Klage over Tyve, at de, siden Voris udgivne Lov denoem

fra Livet at miste allernaadigst haver befriet, sig meget

skal have formeret, og at det er at befrygte, at de dag-

ligen skal blive flere, om deris Straf ikke skjærpis: da

ville Vi allernaadigst have paabudet og anordnet, saasom

Vi og hermed paabyde og anordne, at den som stjæl paa

Marken Hest, Hoppe, Stud eller Roe 1
,

og den som om

Natten indbryder i nogen Mands Huus (i Henseende til,

at hans Forsæt kunde være lige saa snart til at myrde

som til at stjæle, om hannem skeede Hinder eller Mod-

stand) skal dommis til Galgen; paa lige Maade skal der

og forholdis med den , som med Tyvs Merke er brendt

og derefter i Tyveri betrædis 2
. Beflndis nogen Tjener

eller Fuldmegtig, som Huus, Gaard eller anden Forvalt-

ning haver været betroet, udi forsætlig Utroskab, at

han de hannem betroede Midler, eller og Voris Skatter,

som han kunde have oppebaaren, saaledis haver forkom-

met, forodet eller forvendt, at han de Beholdinger, som

han enten ved hans Regnskabers Slutning self kunde ved-

gaa, eller vorde tildomt at svare til, ikke strax kan fra

sig levere, eller derfor Caution stille, skal han, til For-

skjel af en Debitor, som, naar han ikke sin Gjeld kan

betale, maa sogis til Fængsel, dommis til Bremmerholm.

Og paa det saadanne og andre Misdædere kunde disbedre

blive paagreben, saa have Vi allernaadigst given Ordre

til nærmest liggende Officerer, de Vedkommende paa

Amtmændenes eller Proprietariernis skriftlig Begjering for-

l

) Plak. 24. Marts 1780.

*) For. 27. April 1771 og 20. Febr. 1789.
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noden Asistents deri at bevise 1
. Hvorefter alle og enhver 1G90.

sig allerunderd. haver at rette, og byde Vi hermed °g^""*^J^r
befale Voris Grever o. s. v. — Givet paa Vort Slot Kjo-

benhafn den 4. Martii Anno 1690.

Forordning ang. Moderation i Tiden til Arv 4. Marts,

og Gjelds Fragaaelse m. v. Khavn 4. Marts

1690. — Ikke publiceret i Island, hvor dog § 1 synes at

have faaet nogen Anvendelse, og at være bleven anseet gjel-

dende, de ovrige §§ derimod uanvendelige. — Siell. Reg. 36,

296b
; Original-Aftryk hos Bockenhoffer; Qvart-Forr. II, 596;

Schou I, 585. — Uddrag.

Forordning om: 1) Moderationen i Tiden til Arf og

Gjelds Fragaaelse. — 2) Forhold med Mortificationer paa

Obligationer og Reverser 2
. — 3) Procuratorer som sig

Sager tilforhandler. — 4) Herreds- og Birkefogders Korns

Opborsel. — 5) Stokke- og andre Mænds Udnævnelse til

Thinge. — 6) Landsthing- Ridepenges Afskaffelse.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at, eftersom

Vi af adskillige for Os allerunderdanigst gjorde Remon-

strationer allernaadigst considerere: den Tid, som Loven

oraraelder og tilholder, at Arf og Gjeld skal fragaais, at

være for kort, idet at endeel, særdelis udi de Stærf-Boer,

hvor vidtloftig Handel er, ikke saa hastig kunde vide,

om de Arf og Gjeld kan fragaa eller vedgaa: Andre,

formedelst at de ikke self, eller deris Formyndere paa

deris Vegne, inden samme Tid sig Arf og Gjeld haver

frasagt, sogis og tiltalis for dens Gjeld, efter hvilken de

aldrig det ringeste haver arvet; Formynderne derforuden

paa de Umyndigis Vegne kunde forsee sig, enten ved

Fragaaelse eller Vedgaaelse , og derfor sideu vorde tiltalt

eller komme der til af svare; da have Vi for nodvendigt

eragtet, den Post i Loven saavidt allernaadigst at mode-

rere, at den som tvivler om, enten han sig Arf og Gjeld

jevnf. Kammerrets -Ordn. 18. Marts 1720 I, Cap. § 12;

For. 26. Febr. 1739.

*) For. 7. Febr. 1823, ikke gjeldende.
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1890. efter den Afddde tor vedgaa eller fragaa, maa, naar

^j^J"^ Boen strax efter den Dodis Dod rigtigen er bleven for-

seiglet, og han sig dermed intet haver befattet, isteden-

for, at han til forste Thiug, som holdis fjorten Dage

efter den Afdodis Dod og Boens Forseigling, Arf og Gjeld

skulle fragaae, ved Ofrighedens og Rettens Middel lade den

Afdodis Gods og Formue registere og Proclama til Cre-

ditorerne udgaa, hvorved han kunde bekomme fornoden

Efterretning, om det hannem kunde være tjenligt, Arf

og Gjeld at antage elier sig frasige, hvilket han til næste

Landsthing, som holdis i den Province, hvor Arven er

falden, efter sex Maaneders Forlob, fra den Tid Proclama

er bleven udsted, skulle, saa fremt det skee kunde, til—

kjendegive og lade forkynde H Hvorefter alle og enhver

sig allerunderdanigst haver at rette og for Skade at tage

vare; og byde Vi hermed og befale Voris Grever og Fri-

herrer, Stiftsbefalingsmænd, Amtmænd, Landsdommere,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre

Vedkommende, som denne Voris Forordning under Vort

Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder til Allis Efterretning strax lader læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Kjobenhafn den 4. Martii Anno 1690.

n. Mai. Forordning om Afskeders og Interlocuto-

riers Indstævning, samt Namsdommes Execntion.

Khavn 17. Mai 1690. — Ikke publiceret i Island,

men har dog været almindelig anvendt i Praxis, som en til

Processen horende Forordning; jevnf. For. 20. Marts 1795.

— Siell. Reg. 36, 361 b
;

Original -Aftryk hos Bockenhoffer;

Qvart-Forr. II, 615; Schou I, 594.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at ihvorvel

Voris allernaadigst udgangne Lov tilholder baade Dom-

merne, at de Processerne, det meste mueligt er, skulle

forkorte, og Procuratorerne , at de ikke med Krog- Love

eller Forhalinger Sagerne skulle opholde, saa maa Vi

dog ugjerne fornemme, at derimod udi særdelished

l

) For. 19. Aug. 1735 og 8. April 1768.
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handlis, idet, at naar Underdommerne, udi de Sager, 1690.

hvor protesteris imod Sfcefnemaal , Vidners Forelse, eller 17. Mai.

udi andre Maader, ere blefne foraarsagede at sige Par-
~~~~

terne imellem, forend Dom udi Hoved -Sagen er gaaen,

endeel Procuratores, og udi sær de, som sig vrange Sager

at udfore haver paataget, ikke med Dommeruis Afskeder

eller Interlocutoria skal ville lade sig noie, mens, for at

forhale Tiden og udmatte Vederparten, begjere samme

beskrefne, og naar de dem bekommet have, lade dem

for Overdommeren indstefne, saa at derved længere Tid

hengaar, og Vederparten storre Ophold og Bekostning

foraarsages, end vel fornoden eragtes. Thi have Vi aller-

naadigst for got befundet, at anordne og befale, saa og

hermed anordner og befaler alle Over- og Under-Dommere,

at de ingen saadanne Afskeder eller Interlocutoria til-

steder at gives særligen beskrefne, forend Dom udi Hoved-

Sagen gangen er, da det kan stande Parterne frit for,

deslige Afskeder eller Iuterlocutoria, som iblant Acterne

Ord fra Ord skal indforis, tillige med Hoved -Sagen, om

paaankis, for hoiere Ret at lade indstefne; dog at her-

med ikke Nogen formenis de Vidner, som for Under-

Retten forte ere, for Over -Retten, forend Dom udi

Hoved -Sagen gaar til Paakjendelse , om de det fornoden

eragte, efter Lovens Maade at lade indstefne.

Saasom der og adskillig Irring skal begaais ved en-

deel til Ujem-Thingene forhvervede Nams- og Udlægs-

Domme, idet hverken den Skyldige dennem efter Loven,

inden sex Maaneders Forlob, til Underkjendelse for Ober-

Retten indstefner, ei heller Anklageren, som Dommen til

Nam og Udlæg i den Skyldiges Boe haver forhvervet,

derefter udi et, to, tre, ja flere Aar, Execution soger,

hvorved andre den Skyldiges Creditorer, som af slige,

for saa lang Tid forhen passerede, Domme ere uvidende,

naar Creditoren dennem vil forsikkre udi hvis Midler han

haver, og han dog, formedelst Forfolgning, ei er god

for at gjore Forsikkring udi, lettélig kan blive bedragede,

foruden at Debitor, formedelst slige over hannem for
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169l). saa rum Tid sidea forhen forhvervede Nams- og For-

17. Mai. folgnings- Domme, mange Gange kan hindris fra: sine

Midler til egen og andre sine Creditorers Nytte at bruge,

saa ville Vi derudinden allernaadigst have forordnet, saa-

som Vi og hermed forordner, at naar nogen Dom til

Hjem-Thing forhvervis, den inden Aar og Dag af Rettens

Betjenter udi den Skyldiges Boe og Midler skal exeqveris,

og derefter Udlæg gjoris; men skulle Creditor dermed

længer henhvile, da Dom paa ny at forhvervis, forend

noget Udlæg derefter maa skee, og de til Dato i saa

Maader udstedde Under -Ret tis Domme, som ei efter Aars

Forlob allerede ere exeqverede, ei anderledis, end en

Obligation eller Beviis paa Gjelden, uden Forfolgning, i

Rettergange herefter at ansees, hvilket og skal være at

forstaa om de til Over-Retter confirmerede Nams-Domme,

som paa samme Maade uexeqverede henligger. Hvor-

efter alle og enhver sig allerunderdanigst haver at rette;

og byde Vi hermed og befale Voris Grever og Friherrer,

samt Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Præsidenter, Borge-

mestere og Raad, Fogder og alle andre Vedkommende,

som denne Forordning under Voris Cancellie-Seigl til-

skikket vorder, at de den paa behorige Steder, til Alles

Efterretning, strax lader læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Kjobenhafn den 17. Maji Anno 1690.

1691. Rentekammerets Bestemmelser ang. Forpagt-
i2^nuar njngen af Jordebogs - Afgiften paa Island m. v.

Khavn 12. Januar 1691 1
. — Publiceret paa Althin-

get 1691 (Althingsb. Nr. 10; jevnf. 1692, Nr. 30 og 1694,

Nr. 9); Rentek. Copieb. Nr. 1999, Litr. A, fol. 82—86.

Vi underskrefne kjendis hermed og. vitterligt gjor, at

have paa Rongel. Maj* Vores allern. Herre og Konges

Vegne forpagtet, saa og hermed til Landfogden paa Is-

land, edle Christopher Heideman, forpagter, fra næstfor-

leden Nyeaar og saalænge han udi samme Tjeneste

') jevnf. Resol. 15. April 1695; Bestemmelser om Forpagt-

ningen 3. Mai 1695.
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forbliver, al hans Maj* tilberettigte Islands Jorde- og 1691.

Forleningsbogs visse og uvisse Indkomster ibidem, saasom 12. Januar.

Hans Maj* det selv bor at njude- og hoistbemeldte Hans
v ^^^-^

Maj
4

. med Regnskab i disse fpregaaende Aaringer er til-

svaret, og det paa efterskrefne Maader:

l) Skal og maa ban eller ved hans Fuldraegtige udi

rette Tider og paa behorige Steder lade oppeberge de

nu staaende aarlige Afgifter af Klosterne, Forlenings-

jorderne, Ombuder og Syslerne, efter Forpagtniugs- og

Ombudsbrevene, saavel som den faldende Landskyld og

Leier, Skatter, Tiender og Gjeftoller, udi rede Penge,

Fisk, Vadmel, Hoser og andre Species, saa og kongelig

Rettighed med Risheste og Mandslaan paa Kongel. Maj 4"

Inventariibaade, som enhver er pligtig in natura at

gjelde og give, og hidindtil sædvanligt været haver, og

ingen derover i nogen Maader besverge, eller Landets

Indkomst af Specie -Rigsdaler og Sriior og Madfisk om-

vexle, videre end hidindtil med Smoret og Fride-Land-

skyldet brugeligt veret haver, naar Bondeu det behover,

saa at hverken Bonde eller andre Vedkommende ved

denne Forpagtning forurettes, saa fremt han ikke self

dertil vil svare, om det befindes skulde. Bonderne og

andre Vedkommende, som. enten Landskyld, Leier, Skat-

ter, Tiender, Gjeftolder, Riisheste eller Mandslaan have

at svare og betale, skulle derimod deres Fisk eller andre

Vare ei til Kjobmændene eller andre sælge og forhandle,

forend de til Landfogden have gjeldet og befalet hvis

de til Landfogden bor at gjelde, efter derom tilforue

udstede Christiani Qvarti Forordning \ og skulle Bonderne

for dem, som de paa Jorderne indtage, efter Sædvane •

svare hvis de bor at gjelde og betale; Forpagteren der-

imod skal være pligtig sin Landskyldfisk at annamme saa

snart den er bleven saa tor at Kjobmanden sig anmelder

- den at vil imodtage , saa at Kjobmændenes Handel ei i

ringeste Maader efter hans Landskyld-Fisk bliver opholdet.—

') 23. April 1596, M. Ket. II, 207.
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1691. 2) Under samme Forpagtning njuder han og alt, hvis med

Januar, de nuverende Hans Maj ts femten Inventariibaade paa hans

egen Bekostning kan fanges og tilvejebringes, forsaavidt

som med rette bor af Baadene gives af Lotter og Laane

og ei videre, saa at Bonderne eller Husmenderne ikke

over Sedvane med Mandslaan betynges, paa det Bondernes

Baade derved ei skulle foraarsages fra Fiskeriet at blive

i Land staaende; Losemendene skulle efter Sedvane til—

holdes at roe paa Kongl. Maj 8
. Fiskebaade, saa skulle de

som Forleninger njuder svare een Mand i Vertiden paa

Kongel. Maj". Baade at roe; dog skal Landfogden sig ei

understaae deres Mends Fisk at kjobe eller sig tilfor-

handle, men deris Fisk selgis med de andre til Kjob-

mendene i Districtet, forsaavidt han ei self hjemflotter.

—

3) Under det Uvisse forstaaes alt Sagefald og Boder, item

Fæster, somKgl. Maj
4

, kunde tilfalde, saa og hvis Drivhval

eller anden Fisk overalt og Tommer -Vrag i Guldbringe

' Syssel paa Soen kunde drive, eller til Landet ankomme,

saa meget deraf Kongel. Maj* tilkommer, hvorfore Syssel-

mendene og andre Vedkommende til hannem eller haus

t Fuldmegtige aarligen forsvarlig Regnskab paa Bessseted

skulle gjore og clarere, og derfore njude den sedvanlige

tredic Deel af hvis Uvisse der inddriver, og skal han samme

Uvisse med Regnskab og deris Attest forklare, endog han

det njuder. Skulde befindes, at Sysselmendene eller andre

dermed urigtig eller utilborlig omgaaes, og ei saa fuldt

Regnskab gjore som de burde, da tiltales de derfore ved

Retten og straffes derfore , som de der haver begaaet

Svig imod Kongel. Maj 1
* Interesse, og maa ingen hemmelig

Afsoning skee, mens alting til Thinge efter louglig for-

hvervede Domme forrettes og soges. Sysselmendene skulle

og skyldig vere ved deres Sagefalds -Regnskab at frem-

legge Presternes Attest udi alt deris Syssel , om nogen

eller ingen Leiermaale i deris Sogne er tilfalden, og hvad

Beskaffenhed det dermed haver, og det under deris Em-

bedis Fortabelse, om nogen Urigtighed dermed begaaes.

Og som strandede Skibe samt arveslos Gods, eller hvor
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den^ ganske Boeslod Hans Kongel. Maj* kan tilfalde , ei 1691.

under Forpagtningen er meent, gjorhan, som Landfoged, 12. Januar.

Hans Kgl. Maj* Regnskab derfore å parte, og med Land-
v~"-,^^~

skriverens Extract af Landthingsprotocollen forklare. Hige-

maade hvis Sagefald og anden Rettigheder, som ere faldne,

for end Forpagtningen begynder, og ikke er gjort Hans

Maj 1 Regnskab for, forklarer han endnu med Regnskab. —
4) Maa han ei, enten Sommer eller Vinter, nogen serdelis

Kjobmandskab der i Landet, hverken med Bonderne eller

Losemend, drive, til at faae Fisk for andre Vare, ei

heller maa han ved sine Folk eller ved andre p&a sine

Vegne nogen Handel drive lade, eller Vare i saa Maader

falholde, i hvad Nafn det vere kunde, under den Straf

de naadigst gifne Octroyer ommelder; dog dersom saadan

haard Tid kunde paa falde, at fattige Bonder og Folk i

Landet ved Hunger kunde trenges, da formenes ham ei

dennom Madfisk, Smor og andet, som de uomgjengelig

til. Lifsophold behove, at assistere for billig Betaling efter

Landtaxten. — 5) Bessested maa han og ei med egene

eller nogen anden udenlendske Skibe beseigle, eller lade

noget Skiberom til nogen anden Hafn i Landet komméj

eller tillade at komme (saavidt han det formaaer at

hindre), uden Handlingens Forpagteres, hver paa sine

Hafner, under Straf, som den kongel. Octroyes 11. Post

ommclder, mens hvis Fisk eller andet, end efter Jorde-

bogen bor ydes, udi enhver af de Octroyerede tildelte

Hafners Districter falder, skal han ved deris og ingen

anden Skibe for billig Fragt lade udfore, og ellers hos

Indvaanerne om dessen betimelige Leverantze til Kjob-

manden ved hver Hafn behorigen Anstalt gjore, saa

Fisken ei fra een District udi en anden transporteris, eller

transportere lade. — 6) Hvorimod bemi0
Christopher

Heidemand skal, efter (ilslagen hoieste Bud, give udi .

aarlig Afgift 5730 Rdlr, hver Rdlr beregnit til 96 Skil-

ling Danske, som her udi Kjobenhafn, efter velbaarne

Herr Ober- Rentemesters Ordre, med god gangbar grof

Mynt til forstkommendc 11. Decembr. nerverende Aar



492 Forpagtning if Jordebogs-Afgifter.

1691.- rigtigen skal crlegges og tilsvarcs, og det saaledes aarligen
* #

12. Januar, at continuere, saa lenge han Landfogets Bestilling udi

"""""" Island, indtil 95 Aars Udgang, njuder; skulde hans Land-

fogets Bestilling og ophore, inden hans Forpagtnings-

Aaringer er til ende, skal han vere pligtig sit Forpagt-

ningsbref samt Inventarium i god Stand, efter nestfolgende

Artikul, at fra sig levere, da det Kjobmendene paa lige

Maade udi de ovrige Forpagtnings -Aåringer efter deris

gjorte Tilbud for aarlig Afgift 5800 Rdlr bliver forundt,

og naar de Aaringer er til ende, da at komme dermed

til ny Auction. — 7) Og som bemu 15 Inventariibaader,

efter den anden Post, hannem ved Sjun bliver leveret,

saa skal han dem ei alene saa gode ved Forpagtnings

Ende igjen fra sig levere, mens imidlertid paa egen Be-

kostning lade reparere og vedligeholde, saa og Formen-

dene eller Styrmendcne ved samme Baade og Smeden paa

Bessested selv at lonne og underholde, foruden noget af

forskrefne Hans Kongl. Maj
1

udi den udlovede Afgift til

Afkortning at fore. — 8) Hvad sig de andre aarlige og

sedvanlige Lonninger og Udgifter i Landet angaaer, saa-

som hans Lon med Skrifmaterialier, saavidt det kongelige

Reglement enten nu bevilger eller bevilgendis vorder,

dernest de tvende Laugmends Genanter, af 120 Rd,,

item Raadsmanden og Raadskouen, samt 12 Tjenestefolk

paa Bessested og Vidoe Hospital = 223 Rd. 46 Sk., de

12 fattige Lemmer = 94 Rdl. 26 Sk., og 6 Laugrettis-

mends Kost og Lon = 16 Rdl. 24 Sk., som gjor udi alt,

foruden haus Landfogeds Lon = 454 Rdlr. , da. godt-

gjoris ham forskrefne Summa, imod enhvers og egeu

Qvittering, udi den bem 4
* udlovede aarlig Afgift, og ei

videre uden sær Ordre at passere, mens det ofrige fuld-

kommen at klarere efter den 6. Postis Indhold. —
9) Hvis Bekostning paa Kgl. Maj* Falkes Indkjob og der

ved folgende sædvanlige Omkostninger anvendes, det got-

gjores ham efter rigtig Regnskab og Falkenerens Qvitte-

ring, samt hans hoigrevel. Excell. Herr Ober-Jegermesters

skriftlige Attest og Herr Ober- Rentemesters Ordre, udi
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forskrefne den udlovede aarlige Afgift, mens med Falkenes 1691.

Udskibning retter han sig efter hoibemte hans greyel.^^JJJ<

Excell\ Ordre. — 10) Udi nerverende Forpagtuings-

Aaringer njuder han frie for Consumtibn og Told
,

lige-

som han og forhen bekommet haver: fransk Vin 2 Oxe-

hoveder og for Kirkerne 1 Oxehoved, Rhinskvin 1 Anker,

fransk Brændevin 3 Anker, Kornbræudevin 3 Tonder,

spansk Salt 12 Tonder, smaat Salt 1 Tonde, Rug til Mcøl

34 T6nder, Gryn 3 Tonder, fransk Salt 12 Tonder og

30 Ruller Pekling til Baade-Segl. — 11) Og vil vi her-

med paa meerhoistbem" Hans Kgl. Maju Vegne alle og

enhver, som til Kgl. Maj*' visse og uvisse Indkomster udi

Island noget haver at svare, eller betale, have anbefalet,

at de udi rette Tid, under deris Festis Fortabelse, gjelder

og giver forbem ta Landfoged Christopher Heideman al den

Afgift, Lantlskyld, Skatter, Tiender, Toller og anden visse

og uvisse Indkomster som forskrevit staaer, hvilket de

efter Jordebogen og Lougen udi alt det haunem forundte

visse og uvisse med al Horsom og Lydighed pligtige ere,

og de hidindtil i alle Maader for saavidt gjeldet og givet

haver, ligesom og at vere hannem lydige udi det han

fremdelis Hans Kgl. Maj* skal beregne og udi sit Erabede

udrette. Til Sladfestelse under Voris egne Hænder.

Datum Kgl Mu Rentekammer den 12. Januarii ltJ91.

Forordning om Stemplet - Papir. Khavn 31. 31. Januar.

Januar 1691 — Ikke publiceret i Island, der ogsaa

udtrykkelig er undtaget frå Stemplet-Papirs Brug ved KongeL

Resol. 27. Nov. 1775. Dens § 4 har dog været anvendt

(Rentek. Skr. 28. April 1807, jevnf. Tftindi fra alf>ingi 1847,

S. 557), men er ophævet ifolge Kongel. Resol. 31. Okt.

1848. - Siell. Reg. 37, 12b—21 ; Original-Aftryk hos Bocken-

hoffer;Qvart-Forr.II,660;Rubr. hos Schou I, 601. — Uddrag.

§ 4. Alle Voris Civil-Betjente, fra den hoieste

til den pederste, saavel som Militair-Officerer og de med

') For. io. Okt. 1699; For. 23. Jan. 1719; For. 27. JSov.

1775» ugjeld. i Island ifolge Kgl. Resol. 27. Nov. 1775.
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1691. dem lige Gage nyder, indtil Ritmestere og Capitainer

p^^^inclusive, skulle betale isteden for det Stemplet -Papir,

som i senest udgangne Papir- Forordning 1 var befalet til

Qyitteringer for Gage at brugis, een P roe en to af

deris Gage, som dennem ved Afregning og Assignation

skal kortis. Paa lige Maadc skal forholdis med dem,

som til Voris Fornodenhed gjor Leverantzer. Saa 2
skal

og de, som Voris lutraders Oppeborsel er betroet, naar

de deris Lon i Regenskaberne til Udgift beregner, være

forpligtede at korte sig selv af deris Lon een Procento

for Stemplet-Papir.

14. Febr. Bevilling for Biskop Thorlacius, ang. et

nyt Oplag af Bibelen. Khavn 14. Febr. 1691.

— Publiceret paa Althinget 1691 (Althingsb. Nr. 50), samt i

Synodal forsamlingen for Skalholt Stift 1691. Norske Reg. 16,

413; M. Ket. III, 246.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. At eftersom

Os elskelig Mag. Theodorus Thorlac, Superintendent over

Skarholts Stift paa Vort Land Island, for Os allerunder-

danigst haver ladet andrage og berette , at den islandske

Bibel, som der udi Landet tvende Gange tilforne, nemlig

Aar 1584 og Aar 1G44, paa Tryk skal være udgangen,

nu ei mange Steder skal være at bekomme, endog den

af mange sogis og begjeris; hvorfor han skal til sinds

være den paa ny igjen at lade trykke og oplægge, der-

som det med Voris allernaadigste Bevilling maatte skee.

Thi have Vi, efter allerund. gjorde Ansoguing og Begje-

ring, allern. bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger

og tillader, at bemte Mag. Theodorus Thorlac og hans

Born maa bem te
Bibel paa det islandske Tungemaal paa

. ny paa Tryk lade udgaae efter de forrige Editioner og

Lutheri Version, og haver Vi derforuden af sær kongelig

Naade allern. bevilget og tilladt, at han, til samme Verkis

l

) For. om stemplet Papir 26. Juli 1690.

5
) Den folgende Sætning udelades i For. 23. Jan. 1719 § 5.

der iovrigt er ligelydende med denne Paragraph.

'
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Befordring og nogen Hjelp udi samme Trykkcrie- Bekost-

ning, maa og skal af hver Kirke der udi Landet i begge

Stifteroe, som kan være ved god Formue, nyde og oppe-

bære halfanden Rigsdaler, mens af dem, som ringere

Indkomst og Middeler haver, een Rigsdaler, og af de

ringeste og fattigste een Sletdaler, hvorimod Kirkerne,

naar samme Bibel vorder færdig trykt, jgjen bor og

skulle nyde saa meget bedre Kjob paa Bibelen , som en-

hver dertil lægger Penge ud. Forbydendis &c. Hafn.

den 14. Febr.1691.

Bevilling for Jens Jensen Knap m. fl. , at 10

fragte fremmed Skib. Khavn 10. Marts 1691.—
Sieil. Reg. 37, 51.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. at Vi, efter

Jens Jensen Knap, Islands Kjobmand og Indvaaner her i

Vores kongelig Residentsstad Kjobenhafn, hans herom

allerund. gjorte Ansoghing og Begjering, allern. haver

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader,

at han i nærværende Aar alene, til hans islandske Handels

Fortsettelse paa Skagestrand og Reckefjords Hafner udi

bemte
Island, fremmed Skiberom, engelske undtagen, maa

befragte, dog at i det Ovrige efter Vores allernaadigste

givne Octroye i alle Maader forholdes. Forbydendis alle

og enhver herimod &c. Hafniæ den 10. Martii 1691.

[Ligelydende for Niels Jacobsen Wiger paa Hofsos

Havn og for Jorgen Jensen Klog paa Rodefjords Havn],

Reskript til Amtmand Chr. Muller og Biskop 14

Thorlacius, ang. Bispevalg til Holum. Khavn

14. Marts 1691. — Original i Stiftamts -Archivet i Is-

land; Norske Tegn. XIV, 365; Uddr. hos M. Ket. III, 287.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Vi

allern. fornemme, at Mag. Jonas Vigfusius, Superinten-

dent over Holle Stift for norden paa Vort Land Island,

ved Doden skal være afgangen, da er Voris allernaad.

Villie og Befaling, at I strax værer betænkt paa, alier-
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1691. underd. at foreslaae treode af de lærdiste og skikkeligste

lTlviarts
Pfæsler der Paa bandet, og dennem tilholder sig med

forste afgaaende Skibe hid at begive, da Vi efter aller-

naadigste Dehag een af dennem til Superintendent i

bemle
afg. Mag. Jonæ Vigfusii Sted allern. ville beskikke.

Dermed &c. Hafn. den 14. Martii 1691.

28. Marts. Reskript til Amtmand Chr. Muller og Land-

foged Heideman om Uldengodsets Forarbeidelse.

Khavil 28. Marts 1691 K — Publiceret paa Althinget

og indfort i Althingsbogen 1691, Nr. 15; Norske Tegn. XIV,

370
b (Concept i »Missiver ang. Island &c. 1645— 1800» , med

Datum 16. Marts); M. Ket. IH, 248; Udtog hos Fogtm. 11, 572.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Os

elskelig Hans Nansen, Voris Estals-, Justits- og Commerce-

raad, og Præsident udi Voris kongel. Residentsstad Kjo-

beubafn, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage,

hvorledis Almuen paa Vort .Land Island ved de hannem

allern. forundte og tilforpagtede flafner understaar sig,

• imod den af Os allern. givne Octroy og islandske Taxt,

saa ulovlig og aldelis udogtig at forarbeide deris Ulden-

gods, Uoser, Vanter og Vadmel, saa at samme Gods der-

udover ganske bliver ubegjerlig, og usolt henligger, hannem

og andre til stor Skade og aarlig Penges Tabelse. Thi

er Voris allern. Villie og Befaling, at I ved Sysselmæn-

dene udi hvert Syssel der i Landet Island, saavel som,

ellers paa andre behorige Steder og Maader alvorligen

advarer og tilholder menige Almue udi Landet, som sligt

Gods forarbeider og til Kjobmændene forhandle ville, at

de samme deris Hoser, Vanter og Vadmel udi deris til-

borlig Længde og Vide, fast Bond og eens Farve, saa-

ledis lader valke og velskikkede forferdige, som det efter

bemte Voris allern. anordnede Taxt lovligt og forsvarligt, og

Kjobmændene uden Skade at være kunde eragtis. Der-

efter I eder allerunderd. haver at rette, og derom for-

') see Fr. 30 April 1701.
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noden Anstalt at gjore. Befalendis &c. Skrevet paa Vort 1691.

Slot Kjobenhafn den 28. Martii Anno 1691 \ 28^rts

Reskript til Amtmanden, Laugmændene og 7. April.

Landfogden, ang. Fiskevirkningen. Khavn 7.

April 1691 2
. — Original i Stiftamts - Archivet A. 105,

paategnet at være publiceret paa Althinget 1. Juli 1691; ind-

fort i Althingsbogen s. A. Nr. 15; Norske Tegn. XIV, 372;

M. Ket. III, 249.

Christian den Femte &c. V. N. T. Saasom endeel

islandske Kjobmænd her i Voris kongelige Rcsidentsstad

Kjobenhafn for Os allferunderd. klageligen haver ladet

andrage, hvorledis Indbyggerne paa endeel Steder og

Hafne i Vort Land Island nu paa nogle Aars Tid skal

have begyndt en ny og af gammel Tid ubrugelig Maade,

deris Fisk udi Ryggen at opskjære, og dennem siden op-

hænge at torke, som de siden Hengeflsk skal kalde,

hvormed de nu saaledis skal være komne udi Vane, at

de, Voris allernaadigste Befaling og Forbud derom af

Dato den 5. Februar Anno 1687 uagtet, skal endnu der-

med fortfare. Da, som det ikke alene strider imod Voris

seniste allern. udgivne Taxt, men det endog skal være

de, som Hafnene udi Forpagtning have, til storste Skade,

idet de ikke alene maa af Indbyggerne annamme dennem

for den samme Priis som anden god Platfisk efter Taxten,

men endog at de dennem ei igjen som gode Kjobmænds

Vare udi Holland, Gliichstad og andre Steder, hvor de ei

ere begjerlige, kan forhandle, foruden at samme Henge-

flsk endog paa de Steder, hvor de kan afsættis, ei ere

') I Anledning af dette Reskript udgav Amtmanden og Land-

fogden i Forening en Bekjendtgjorelse fra Althinget 4.

Juli s. A., hvori enhver Sysselmand paalægges at lade

gjore Monster -Hoser og Monster -Vanter, og skikke eet

Exemplar til hver Repstyrer. Det Uldengods, som ikke

ansaaes forsvarligt, skulde confiskeres til de Fattige, de

Modvillige straffes o. s. v. , see Althingsb. 1691, Nr. 26.

') Reskr. 11. Apr. 1693.

* 32

*»
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1691. udi den Priis eller gjelde saa meget som anden PJatfisk:

p^pTj^saa er hermed Voris allern. Villie og Befaling, at 1 til-

sammen flitteligen overveier og med forste hjeinreisende

Skibe eders allerunderd. Betænkende udi Voris Cancellie

skikker, om Hengefisk aldelis enten paa engang kunde

afskaffis, eller og Tid efter anden formindskis, eller paa

hvad Maade I formener det bedst dermed kunde forholdis,

saa at Kjobmændene saavel som Indbyggerne derved kunde

conserveris. Dermed <fcc. Skrevet paa Vort Slot Kjoben-

hafn den 7. Aprilis Anno 1691.

16. Mai. Reskript til Amtmand Muller, ang. Tilstanden

paa Vestmannoerne. Khavn 16. Mai 1691. —
Original i Stiftamts- Archivet i Island A. 105; Norske Tegn.

XIV, 388* ; M. Ket. III, 251.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Ind-

byggerne paa Vestmannoe i Vort Land Island for Os

allerunderd. haver ladet andrage den meget slette Tilstand

de skal være geraaden udi, formedelst at Fiskeriet der

under Oen nu paa nogle Aars Tid for dennem skal have

slagen feil, hvorudover de baade skal være kommen i

stor Skyld hos Os elskelig Hans Nansen , Voris Estats-,

Justits- og Commerceraad, Præsident i Voris kongelig Re-

sidentsstad Kjobenhafn, saa og Assessor udi Admiralitets-

og Commerce-Collegiis, som samme Oe til at Jade beseile

allern. er forundt, for hvis han dennem til Livs Ophold

haver laant og med forstrakt, saavel som og med deris

Landskyld til Os for nogle Aar skal inde sidde og med

restere, og derfor af Os allerund. haver været begjeren-

dis, at de for Landskyld paa 5 Aars Tid allern. maatte

forskaanis, paa det de ikke skulle foraarsagis derfra Oen

at bortflytle og deris Næring paa andre Steder soge:

da er Voris allern. Villie og Befaling, at du dig med
allerforderligste udi egen Person til ben!" Vestmannoe

begiver og dig der med storste Flid erkyndiger baade om
Indbyggernis Tilstand der paa Stedet, saavel som og om
deris Landskylds -Restantser til Os, item om hvis de til
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for
na Hans Nansen for gjorde Forstrekning kan være 1691.

skyldig bleven, og Os om alle forskrefne Poster din alier-

underd. udforlig Relation til videre Voris allern. Reso-

lution med fordeiiigste tilstiller, tillige med dit derhos,

foiede allerundérd. Betænkende om bemte "Indbyggere for-

skrefne Restantzer skulde kunne betale, og hvis ikke, da

paa hvad Maade du allerundérd. formener de bedst kunde

hjelpis og der paa Oen herefter conserveris. Dermed &c.

.Frederiksborg den 16. Maji 1691 1
.

Kongelig Resolution ang. Udførselstold af 19- Decbr.

Tfirfisk. Khavn 19. Decembr. 1691. — iAnied-

ning uf Andragende fra det islandske Compagnies Participanter

af 9. Okt. og Rentekammerets Erklæring af 23. s. M. 1691. —
Rentek. Deliberat. Prot. 28, 72.

Vi lader det ved Supplicanternis allerunderdanigste

Tilbud, med at give een pro Centum udi Told af den

islandske Torrefisk, som til andre Steder udforis, aller-

naadigst forblive, og have Vi allernaadigst bevilget, at

Voris Cancellie- og Admiralitetsraad , saa og General-

Toldforvalter her udi Vort Rige Danmark, Os elskelig

Jens Lassen, samme een pro Centum i Udgaaende maa

lade oppebære, hvorefter han med de Vedkommende saa-

ledis haver at liquidere, og hvis han mere af dennem

end een pro Centum i saa Maader hidindtil kan have

oppebaaren, han denuem da sligt enten betalef eller got-

gjorer udi hvis de herefter udforer. Skrevet paa Vort

Slot Kjobenhafn den 19. Decembr. 1691.

J • i li-f I f** *^"* |f p Æ*£) » i -i — h*T - l i ^ ~'| J *
' A m.' i » * Vijt^^^fc- * & *^

Forordning om ubillige Afkortningers Exac^ 1^92.

tioners Afskaffelse ved Assignationers Betaling. 23. Febr.

Khavn 23. Febr. 1692. — Rentek. Exped. Prot. Nr.22.
"

!

) Ved kongelig Resolution 11. Juni 1G92 eftergives Indbyg-

gerne paa Vestmånnoerne Landskyld og andre Paalæg af

Oerne for 4 Aar, fra 1. Januar 1692 at regne. Rentek.

Deliber. Prot. 30, 33—34.

82*
"
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1692, Qvart-Forr. II, 778; Schou I, 621. — Denne Forordn, byder:

' — at Alle, som herefter til nogen Penges Annammelse ved Zahl-

23. Febr. kammeret blive anviste af Kongen eller den, som Directionen

er betroet over Rentekammeret og Intraderne, skulle lade sig

decourtere, for prompte og bare Betaling, saa og til Kassens

Indrettelse og dens Betjenters Underholdning, af hvert 100

Rdlr, som annammes og betales, 2 Mark, i hvor hoi Summen
og er. — Forordningen er ikke publiceret i Island, men an-

fores dog i den senere Tid af Cancelliet og af Althinget (Ttf>.

fra alf). 1847, S. 557), men derimod ikke af Finants-Deputa-

tionen som gjeldende. Den er ialtfald at ansee som ophævet

ifolge kongel. Resol. 31. Oktobr. 1848.

2. April. Bevilling for de islandske Kjobmænd, at

fragte fremmede Skibe. Khavn 2. April 1692.

— Siell. Reg. 37, 286. \
Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at Vi, efter

Voris paa Vort Laud Island trafiquerende Undersaatters

herom allerunderd. gjorde Ansogning og Begjering, allern.

haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og til-

lader, al de udi nærværende Aar alene og uden nogen

videre Conseqvence fremmede Skiberomme (engelske und-

tagen) til deris islandske Handels Fortsettelse maa befragte,

hvorimod de skal til forpligtet være til bemu Handels

Fortsættelse udi næstkommende og efterfolgende Aaringer

enlen self Skibe at lade bygge, eller sig ved Kjob tilfor-

handle og dennem til forskrefne Handel herefter bruge,

saa fremt de ei Voris egne Uudersaatters Skibe til Fragt

kan bekomme, og skal de sig i det ovrige efter Voris

allern. givne Octroy i alle Maader allerunderd. rette og

forholde. Forbydendis &c Hafniæ den 2. April Anno 1692.

30. April. Reskript til Amtmand Muller, ang. Salg af

overflfidigt Inventarium fra Kirkerne. Khavn

') Decourternes Beregning viser imidlertid, at den har været

anvendt, da de ere blevne anforte med 1V» °/», nemlig:

1 % efter Forr. 31. Jan. 1691, 10. Okt. 1699 og 2.3. Jan.

1719 og V» % efter denne ovenanfdrte Forordning.



å

30. April.

Reskript ång. Kirkernes Inventarium. 501

30. April 1692 K — Original i Stiftamts- Archivet i 1692.

Island A. 105, paategnet at være læst i Laugretten 30. Juni

1694(Althingsb. 1694, Nr.8) ; Norske Tegn. XV, 27; Finn. Joh.

Hist. Eccl.Isl. 111,470; M.Ket. III, 252; Rubr.hosFogtra.il, 601.

Christian den Femte &c. V. N. T. Eftersom Os

elskelig Mag. Theodoras Thorlacius, Superintendent over

Skalholt Stift paa Vort Land Island, for Os allerunderd.

haver ladet andrage, hvorledis saavel ved Dorakirken som

ved andre Kirker der i Landet skal lindes noget Inven-

tarium, som ikke aleniste skal være overflodigt men endog

ganske ubrugeligt: da er Voris allern. Villie og Befaling,

at du tillige med Landfogden, saavel som een Provst og

trende Præster i hver Stift, retter eders Leilighed efter

forskrefne Inventaria tilborligen at vurdere, og til den

Hdistbydende imod rede Pengis Betaling afhænde, hvorfor

siden noget Jordegods enten til fattige Kirkers eller Hos-

pitalernis Ophold skal kjobis. Dermed &c. Hafniæ d.

'fe 30. Aprilis Anno 1692.

Reskript til Amtmand Miiller, ang. en Sys- 30. April.

selmands Bopæl. Khavn 30. April 1692. —
Original i Stiftamts-Archivet i Island A. 105, paategnet at være

læst paa Althinget 7. Juli 1692 (Althingsb. Nr. 34); Norske

Tegn. XV, 27b
; M. Ket. 111, 252.

Christian den Femte <fcc. V. N. T. Hvad Os elskelig

Lene, afg. Johan Kleins, med flere Participanter udi

Rechefjords og Skagestrands Hafner der paa Vort Land

Island for Os allerunderd. haver ladet andrage, anlangende

den Indpas, som dennem af Lurendrejere og fremmede

Handlere paa bemte Hafner udi nogle Aars Tid skal være

4r bleven tilfoiet, hvortil de allerunderd. formener en stor

Anleding at skal gives ved det, at Sysselmanden samme-

steds Regnvaldur Sigmundsen ei efter Loven udi sit Syssel

,

men der udenfor, 8 Mile frabem46 Rechefjords Hafn, skal

være boendis m. v, kan du af hosfolgende Copie afderis

' ') Reskr. 24. Febr. og 19. Mai 1747

i
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1692. til Os derom allerunderd. indgivne Supplication videre see

"^^TT^ og erfare. Thi er Voris allern. Villie og Befaling, at du
30. April.

kei]a
te sysselmand tilholder strax udi det hannem anbe-

troede Syssel at indflytte og der at blive boende, og saa

fremt han ikke der udi Sysselet skulde ville boe, haver '

„

du Os en anden dygtig og bekvem Person, som Bestillin-
]

gen i hans Sted igjen kan betjene, allerunderd. at fore-

slaae. Dermed <fcc. Hafn. d. 30. Aprilis 1692. '

A

4. septbr. Reglement for Færgevæsenet i Arnes Syssel.

Saurbæ 4. Sept. 1692. — De saakaldte «Ferjup6star

Einars Eyjélfssonar fyrir Arnes syslu«, forfattede af Syssel-

mands-Fuldmægtig Einar Eyjélfsson og stadfæstede af Laug-

mand Sigurd Bjornsson, samt senere i Laugretten d. 1. Juli "

1693 (Althingsb. 1693, Nr. 13). — Efter en af Forfatteren

Einar Eyjélfsson bekræftet Afskrift; eu anden Afskrift fra 1789

findes i Rasks Saml. paa Universitets-Bibliotheket Nr. 39.

1) Einn skal vera ferjumabur vib hvem ferjustab; k

hann skal svo ferjur og folk hafa, ab enginn vegfarandi

mabur jDurfi ferjunnar ab bi'ba ylir einn eba tvo klukku-

ti'ma. — 2) Ferjumabur skal ferjuna sjålfur åbyrgjast,

og bæta {)ab fyrnist ebur lamast af réttri • mebferb ; en ef

nokkur skabar ebur skemmir ferjuna viljandi hendi, bæti

skaba allan , sem af verbur , fullum botum
,
og fullrétti

meb, ebur ofundar bot ferjumanni eptir domi; en ef af

évilja verbur, bæti skaba sektalaust. — 3) Brotni ferjan

af vindi ebur vatntaki hastarlega, ebur fåi annan skaba

af skjotum tilfellum, svo ofært verbi^ [)å fåi ferjumabur

abra sem fyrst må hann. — 4) Taki nokkur ferjuna

oleyfba: sekur hålfri mork vib konung og annari hålfri

vib ferjumann, og bæti skaba sem af verbur, nema hann *

bi'bi lengur en skilt er, svo enginn komi til ab flytja,
f)å

er sektalaust })6 hann flyti sig og sitt goz yfir åna, og

åbyrgist
J)6 skipib fyrir f»eirri sinni mebferb, seti upp og

bui svo um ei skabi. — 5) Nær ferbamabur einn ebur

fleiri koma til ferjustabarins , skal ferjumabur ferjuna

strax til reibu hafa og tafarlaust flytja, sem fyrr er sagt,
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ab færu vebri og vatni. — 6) Ferjumabur ebur hans 1692.

truverbugur flutm'ngsmabur skal fyrir skipi råba; hana 4. Septbr.

skal i skipinu fyrir vera og mebtaka allt l>ab gdz sem t>ar

verbur til flutm'ngs upplagt, hvab vegfarendur .skulu

sjålfir til skips bera og bonum i hendur få, svo skikkan*

lega ab hann fåi ])vi vel fyrir komib og skipib skynsam-

lega hlabib. — 7) Nær ferjumabur kallar skipib hlabib,

skal enginn inabur å skipib bera , en ef ber, og vill ei

af bera J)å honum er til sagt, åbyrgist sjalfur J)d lit sé

kastab, og J)d sekur hålfri mork vib ferjumann fyrir

væltar Jninga, meira ebur minna ab saraa hdfi. —
8} Ferjumabur skal gdzib allt, sem ab hans råbi er i skipib

innlagt, åbyrgjast vib handvomraum sfnum ollum yfir

åna, og afhenda af skipi aptur til uppburbar peini er

å båru; på er af hans åbyrgb; ferbamenn beri sjålfir af

skipi. — 9) Skyldir eru ferbamenn ab rda undir gozinu

yfir åna, ab råbi ferjumanns, vili hann peim pab til

segja. — 10) Nautpem'og og saubfé er skylt ab skip-

leggja, ef vegferlar girnast, og leggi ferjumabur til naub-

synlegan umbum'ng allan i skipinu, en ferbamenn sjålfir

bond 611 ; hjålpist hvorutveggju ab koma nautpem'ngi til

skips, en ferbamenn sjålfir saubfé ollu. — 11) Hross

er eigi skylt ab skipleggja; en vili menn hross meb skipi

hafa, leggi sjålfir taum vib, en ferjumabur segi fyrir

hversu halda skal og mebhondla, og råbi sjålfur hve morg

i senn skulu skipi fylgja, svo hann sjåi ollum fært, eptir

mælti skips og veburs og straums ; en gjori nokkur hér

i mdti, bæli skaba allan sem af vejrbur og ofundarbot

ferjumanni eptir ddmi. — 12) Deyi hestur å sundi fyrir

vangæzlu ferjumanns eba hans tilhlutunarleysi, er hans

åbyrgb å; en deyi hann af dskikkanlcgri mebferb l>ess er

taum hélt, i mdti råbi ferjumanns, på er pab hans åbyrgb,

en ferjumabur fn, hafi hann til hlutazt, og virbist monnum

af J>ess voldum er taumi hélt. —- 13) Nii kuuna pau

atvik ab vera, ab hestur komi preytlur, mdbur eba magur

ab ferjunni; så hestur er i åbyrgb eiganda, ebur pess

sem meb fer, ef ferjumabur åfskilur sina åbyrgb åbur å
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1

(kJ «

1692. sund fer, en séu ekki vottar, på haldi så hesti, sem meb

4. Septbr. fer, é sundi, og hann på i hans åbyrgb.' J>ab kann enginn

åbyrgjast, po så hestur deyi å sundi sem ekki kann ab

synda. — 14) Sinn taum skal 'hver åbyrgjast; nu

slitnar taumur og snyr hross frå skipi, på skal ekki å

leib aptur snua, einkura ef lleiri fara hross meb skipi;

pab hross er i pess åbyrgb sem dduganlegan taum vib

lagbi, en sækja skal si'ban ef lifandi kemst å land. —
15) Reka må lausa hesta par sem ab fornu hafa reknir

verib, og séu ferbamenn sainpykkir ab; {)å hross fara, })å

er af åbyrgb ferjumanns. — 16) Rétt er ferjumanni

obrum um ab bjdba, skiln'kum skynsomum manni, i sinn

stab; er på slik skyida å, sem annars bæri ferjumanni

sjålfum. — 17) Håyfirvalds-persdnur , svo sem eru

konungs bcfalningsmenn, biskup, logmabur og allir sem

meb konungs erindi fara, er skylt ab flytja, abfæruvebri

og vatni, eins å nott sem degi, på Jpeir girnast, taflaust

i allan måta, på ferjumanni er til sagt, svo og profast ^

og syslumann pess hérabs, sem ferjan tilheyrir, på J)eir

sins embættis vegna um reisa, sérhvern I)essara meb sinni

fylgb og fararhlutum. — 18) Af dbru ferbafolki skal fyrst

flytja alla på embættismenn, sem i alpi'ngis for eru, meb .

peirra fararefnum ;
par næst alla svarna embættismenn,

sérhvern eptir sinni embættis-rob ; en af obru ferbafolki

llytist så fyrst sem fyrst kemur ab ferjustabnum. —
19) Allir peir nieim > sem me& komings erindi fara,

hafi fri flutm'ng å ollum ferjum, par peir ab koma, svo

pg fyr taldar håyfirvalds-persdnur, sem dag og nott er

skylt ab flytja; einnig peir allir embættismenn, sem i

alpingis for eru og pångab eru skyldir ab koma, ebur til

annara samfunda eru skildir peirra embættis vegna, sér-

hvern pessara meb sinum fylgjurum og fjårhlutum. —
20) Allir abrir gjaldi venjulegan ferjutoll ferjumanni,

einn fisk ebur fiskvirbi undir hvem klyfjahest, svo undir

lausan hest og mann, i hvert sinn sem fluttur er einleibis,

en' frå og til tvo fiska, og sé rétt heimt og goldib vib

ferjustabinn, åbur en peirra gdz er å skip borib, og fara
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å somu ferju til og fra. — 21) Kunni svo til ab bera, 1692.

ab einn ferbamabur naubsynlega orsakist til å annari ferju 4. Septbr.

ab fara fra si'nu heimili , en annari heimleibis, gjaldi

ferjutoll ab fullu vib båbar ferjurnar, einn fisk ebur fisk-

virbi, eptir fjolda fceirra klyfjabra hesta sem heimleibis

hefir. — 22) En |>ar sem hann geldur ekki fyr en i

sinni heimleib, J)å gjaldist så ferjutollur ab fullu vib })å

ferju sem hann er heimleibis fluttur yfir, og standi så

skil å helmi'ngi J>eirrar inntektar, sem hann heimleibis

flytur, t>eim ferjumanni sem hann flutti fråleibis, jafnvel

|)6 hann hafi j)ar fluttur verib meb lausa eba létt klyfjaba

hesta, l>vi ekki må ferjutoll auka framar en skilt er. —
23) Undir hvert tvævett naut og yngra gjaldist tvær

ålnir einleibis; undir J>révett naut J)rjår ålnir ; undir naut

fjogra vetra og eldra 5 ålnir; slikt undir ku fullorbna.

En séu naut teymd meb skipi, kemur alin undir hvert;

undir 6 ær meb lombum 5 ålnir, og svo undir 8 saubi

tvævetra og yngri, en ein alin undir hvern [)révelran saub

og eldri. — 24) I ollum flytjanda-eyri er ferjutollur

rétt goldinn, einnig i kvikfé, meb gdbri forh'kun vib

ferjumann um tiltekinn eindaga; en hver sem eigi geldur,

hann er eigi skylt ab flytja. En så er ^rjozkast og eigi

vill gjalda i åkvebinn ti'ma, sekur hålfri mork vib koniing

og annari hålfri vib ferjumann, og betali slikt sem

skilt var, og kostnab J)ann sem fyrir J>arf ab hafa. —
25) Leyfilegt er })eim manni, sem nålægt byr ferjustabnum,

*

ab hafa skip å ånni undir sinn eigin flutning, og J>eirra

manna sem hann vill flytja kauplaust å sinn eigin kostnab.

— 26) Så mabur sem å landi byr hinumegin, mots

vib ferjustabinn , hafi jafnan fri flutning å joeirri ferju,

nær sem hann girnist. — 27) Ei er ferjumabur skyldur

ab flytja fyrir solar-uppkomu å sumar, og ei eptir solar

setur; sama er um dag å vetur 0>vi sol skal sumarflutn-

ingi råba, en dagur um vetur, eptir fornum sib), ab J>eim

frå teknum sem fyrr eru taldir, og dag og nott er skylt

ab flytja. — 28) Finnist ferjumabur forsémunarsamur,

og hindri folk framar en nu er mælt, J)å skal hann {)å
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1692. alla, sem svo hindrast, fyrst flytja er hann til kemur;

4. Septbr. eru t>eir allir tollfri i J>ab sinn, en hann })6 sekur h ål fri

*~
' mdrk konungi, en {)eim, er fars* missir i réttan ti'ma,

ofundarbdt, eptir atvikura og Jagaddmi, og bæta skaba

sem af verbur. — 29) Ei må fåtækum ^urfamonnum
^

fars synja, ]?cim einum, sem menn [>ekkja ab sannir

olmusu-menn eru, ebur si'na frdmleiks vitnisburbi hafa,

ab réttir gubs fcakka menn séu, fra J>eirra sdknarpresti *|

og hreppstjdrum J>eirrar sveitar, sem J>eir eru fråkomnir;

en J)å landhlaupara, sem menn J>ekkja engin deili å ab

skilamenn séu, og ekki hafa si'na skyra fromleiks vitnis-

burbi, er fyrirbobib ab flytja. — 30) Skyldur er syslu-

mabur ab hafa tilbærilega umsjdn , ab ura ferjur og

flutm'nga tilbærilega hondlist. — Naubsynlegar ferjur hér

i Arnes syslu teljast pessar, fyrir utan ferjustabinn å

Skålholtshamri: 1) å Nesi vib Olfuså, — 2) å Kotferju, —
3) å Laugardælum, — 4) å Tiingu i Grafm'ngi, — 5) å

Ondverbarnesi, — 6) å Spdastobum ; — Enåfjdrså: 1) å k

Fljdtshdlum, — 2) å Sandhdlum, — 3) å Egilstdbum. —
j)6rf væri å einum ferjustab ofar, ef hentugleiki til væri.

J>etta framanskrifab, sem eg hefi saman tekib til yfir- !

skobunar og ihugunar, sdkum Arnes syslu innbyggjara

naubsynja, er eg aubmjiiklega umbibjandi virbulegan log-

manninn herra Sigurb Bjornsson, si'na meim'ng og urlausn

ab gefa, hvab honura i tøessu réttast og haganlegast synist.
i.

Til merkis undirskrifab nafn, ab Saurbæ l>ann 4. September

aniio 1692, Einar Eydlfsson.

Framanskrifaba 30 pdsta hefi eg undirskrifabur séb t

og yfir lesib, um J>einkt og athugab, og er mer enn ekki

tøekkjanlegt i hverju })eim kunni verba loglega mdtimælt;

en vili J>ab ebur kunni nokkur gjora, sem hlut ab eiga,

nær J>eim å J)ingi J)ab af virbulegum Einari Eyjdlfssyni

auglyst verbur, t>å sé J)eim kostur å gjdrbur, til næst-

komandi Oxarår t>ings skjallega og skriflega undirrétting
*
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hér i moti færa. |>essu til merkis er mitt undirskrifab 1692.

nafn, ab Saurbæ {>ann 4. Sept. anno 1692. 4. Septbr

Sigurfcur Bjornsson. —

ft

Reskript til Amtmand Muller, ang. Fiske- 1693.

virkningen. Khavn 11. April 1693. — Original ^Aprii

i Stiftamts-Archivet i Island A. 105, paategnet at være læst i

Laugretten 4. Juli 1693 og 10. Juli 1711; Norske Tegn. XV,

106 b
; M. Ket. III, 253; Rubr. hos Fogtm. II, 634.

Christian den Femte Æc. V. N. T. Eftersom Os

elskel. Thomas Dobbelsfeen med flere af Indvaanerne her

udi Voris kongel. Residentsstad Kjobenhafn, som paaVort

Land Island trafiqverer, for Os allerunderd. haver ladet

andrage, hvorledis Indbyggerne udi Sneefjeldsnæs Syssel

paa bem*° Vort Land Island mere end andre der i Landet

skal være kommen i Vane: deris Fisk, Voris allern.

Befaling og Forbud af Dato den 5. Februarii Anno 1687

uagtet, udi Ryggen at opflekke, og derefter ophænge den

til at torre (som almindelig skal kaidis Hengefisk) de

Trafiqverende til mærkelig Skade, idet at samme Henge-

fisk og Langer skal være over en tredie Deel mindre udi

Priis, end andre Fiskevare, saavel her som paa fremmede

Steder, hvor de den lader henfore at forhandle: Da, paa

det Indbyggerne udi for
n* Sneefjeldsnæs Syssel kunde for-

bindis til at lægge Vind paa Platfisk det meste mueligt

er, ville Vi allern. at samme Indbyggere og Sofolket skal

opsætte Steengjerder paa de Steder, hvor Stene falder, til

at torre Fisk paa, hvilket Sysselmændene nu strax i dette

Aar de Vedkommende skal tilkjendegive og alvorligen

# holde over, at det under tilborlig Straf vorder efterkom-

# met. Desligeste have Vi allernaadigst for godt befunden,

at anordne og befale, at Almuen og Indbyggerne skal

herefter, indtil paa videre Voris allern. Anordning, være

skyldige til af hvis de til Kjobmændene leverer i det

mindste at levere to Tredieparter Platfisk og een Tredic-

part i god velvirket Hengefisk og Langer, og hvis de

# mere end een Trediepart i Hengefisk leverer, skal de,

L
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1693. som det gjore, for een Vætt, som skal være otte Foringer,

levere til Vægt ti Foringer, som skal være to Foringer

eller tyve Pund mere. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og derom strax paa behorige Steder al fornoden

Anordning gjore. Befalendis&c. Hafniæ d. il. Aprilisl693.

20. Juli. Gavebrev og Fundats paa Gaarden Ttra-Vallholt

SOmKristfæ. Skalholt 20. Juli 1693. — Originalen paa

Pergament, med Giveren, Biskop Thord Thorlakssons vedhæn-

gende Segl, i Arne Magnussons Samling af islandske Original-

breve, Fase. LXXI, Nr. 24.

Géoum og guohræddum lesendum og heyrendum

J)essa bréfs oska eg, f)drbur J>orlåksson, Superintendens

Skålholts stiptis, gubs nåoar og miskunar, meb timanlegum

og eilifum frib fyrir vom drottinn Jesum Christum : Hér-

meb kunnugt gjorandi, ab eg hefi i guos nafni og goori

meiningu tileinkab og gefio fåtækum gu&s })urfam6nnum,

einkum munabarlausum ekkjum og foburlausum bornum

i Hegraness Jringi til ågoba og viohjålpar, mina eignarjorb

Ytra-Vallholt i Skagafirbi, eptir sem mitt testamentis-

bréf, daterab Skålholti J>ann 30. Junii Anno 1690 og

auglyst å aljnngi i ldgréttu {)ann 10. Julii sama års,

litvisar, hvers bréfs postur og innihald um sagt efni

svo er hljdbandi orb fyrir orb sem eptir fylgir 1
:

«Sanctæ Mariæ kirkju ab Holum i Hjaltadal, hvar

eg er borinn og barnfæddur, gef egjorbina Ytra-Vallholt.

xl hundrub ab dyrleika, meb vi kugildum, hverja jorb mer

fékk og gaf min elskulega fosturmdbir, Halldora Pétursddtlir,

i proventu , meb sam^ykki og råbi sins frdraa og gdba

ektamanns, Hallgn'ms Gubmundssonar. Jorb su er i

Skagafirbi, Hegraness jrfngi og Holts kirbjusdkn. Skal

jorbin, meb kugildunum og ollu })vi sem henui meb

réttu tilheyrir, vera æflnlegt kristsfé héban i fra. En J>ab

skil eg til, ab fåtækar, munabarlausar ekkjur og foburlaus

born, sem helzt eru {mrfandi i Norblendfnga fjdrbungi,

') Biskoppens Testamente er indfort i Althingsbogen 1690,

Nr. 39.
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einkum Hcgraness [>ingi, hafi not af jorbunni. Biskup å 1693.

Holum sjåi fyrir jorbunni og hennar afgjaldi sem bezt 20. Juli.

hentar, og fåtækum gubs Jmrfamonnum må bezthaga&c.»
"^""^

En meb J>vi aldurdomur minn og veikindi åminna

mig, J)essa litla gjof ån undandråttar xi ti ab låta, meban

gub mig af nå& sinni h'bur vib J)etta skammvinna og

fallvalta Hf, J)å
tilsegi eg nu og afhendi fyrgreinda

jorb Ytra-Vallholt ebla og veleruverbugum herra, herra

Einari J>orsteinssyni, biskupi Hola stiptis, til fullkomlegrar

mebtoku ab næstkomandi fardogum anno 1694, undir

hans vernd og umsjdn: aliiblega oskandi, ab hans herra-

domur og hans eptirkomendur, biskupar å Holum, vildu

gubs vegna svo haglæra låta {>essu litla tillagi, fåtækum

til nota, sem bezt må fara, og minn einfaldui^og gdbur

åsetni'ugur er og verib hefir i }>essu efni, fyrir utan alla

hégomlega fordild og hræsni. Almåttugur gub uppfylli

alla vora naubjmrft eptir si'num dyrbar rikdomi i Christo

Jesu. Minn elskulegan brobur Gubbrand Thorlaksson bib

eg optgreinda jdrb Ytra-Vallholt velnefndum herra biskup-

inum ebur hans umbobsmanni ab afhenda i eptirkomandi

års fardogum 1694, og hib bezta til sjå, ab jorbin, meb

ollu J>vi henni tilheyrir i husum og innstæbu, verbi vel

og riflega af hondum latin, hvar til eg hans bréburlegum

kæiieika og gobri tilhlutan fulltreysti. — J>essu ollu

åburtébu til stabfestu og sannindamerkis skrifa eg mitt

nafn meb eigin hendi
,
og læt ^rykkja mi'nu eiginlegti

Zigneti hér ab neban i erlegra manna viburvist, sem sin

nofn åsamt mer hér undir setja. Actum Skålholti anno

1693, [)ann 20. Julii, hver dagur månabarins tileinkabur

er i rimi voru hiuura heilaga f>orlåki |>6rhallasyni,

Skålholts biskupi, qui floruit seculo xn. post nalum mundi

salvatorem.

forbur |>orlåksson. fiorlåkur Grimsson m. e. h.

Sæmundur Jonsson m. e. h.

Udenpaa : Skikkunarbréf herra biskupsins M. j>6rbar

t>orlåkssonar nm Jorbina Ytra-Vallholt i Skagafirbi 1693.

i
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1693. Forordning om Auctions • Værket i Danmark

^ii^og Norge. Khavn 19. Decembr. 1693*.* —
Denne Forordning er ikke publiceret i Island, men her optagen

som anvendt sammesteds i Henhold til den senere Lovgivning

. om Auctioner, der forst vare komne i Brug i Island ved

Praxis og i Anledning af Foranstaltninger af Rentekammeret,

især i Strandingstilfælde
;

jevnf. M. Stephens. Afhandling:

«Er rétt og fénanlegt at) selja 611 sterfbu vi& auktionir, hvar

myndugir erfi'ngjar ei sjålfir skipta?« i «Gaman og Alvara» I,

12—35; jevnf. Klausturpést. 1823, S. 165—66. - Siell. Reg. 38,

143b—149 ;
Original- Aftryk hos Bockenhoffer; Qvart-Forr. II,

900 ; Schou I, 673.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. At saasom

til Auclionernis Befordring i Vore Riger hidindtil ad-

skillige Afiordninger ere udgangne, som Vi siden, Tid

efter anden, efter allerunderdanigste Ansogning, haver

forandret, det Gemene til Gafn og Nytte, da have Vi

allernaadigst for got befunden til Allis Efterretning, samt

Auctionernis , som nu mere end' nogen Tid tilforn ere

komne udi Brug, dis bedre Rigtighed, at gjore efter-

skrevue Anordning:

1) Det skal være enhver tilladt, sit eget Gods og

Midler ved offentlig Auction at lade forhandle og gjore

udi Penge, være sig Jorde-Gods, Kjobstæd-Gods eller

andre Losore og Vare
,

dog at det skeer ved de af Os

dertil allernaadigst forordnede og beskikkede Personer. —
2) Saa maa og, naar noget Kjobstæd-Gods eller Losore

paa Skifte eller i andre Maader Myndlinger tilfalder,

samme paa offentlig Auction selgis. — 3) Og paa det de

Umyndige ingen Skade skulle lide ved samme deris Mid-

lers Forhandling, da skal Værgen være forpligtet hos

Ofrigheden at anholde om uvillige og kyndige Personer,

som Vårene paa bedste og forsvarligste Maader kunde

taxere og vurdere, under hvilken Pris bemelte Vare ei

maa selgis; kan det ikke forste Gang selgis for den Taxt,

da bor Taxten omgjoris, indtil det bliver solgt, undtagen

») Reskript 13. Jan. 1792.
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hvis Loven tillader at Formynder maa for sin Myndling 1693.

indeholde. — 4) Enhver maa enten i sit eget eller anden 19. Decbr.

god Mands Huus, som han dertil kan formaa og accordere^
-"^^*^

om, lade auctionere enten sit eget eller sine Myndlingers

Gods. — 5) Auctions -Directeurerne udi Voris Kongel. .

Residentsstad Kjobenhafn, saavel som hvor Vi dennem,

særdelis i andre Voris Kjobstæder, allernaadigst haver be-

skikket, item Byfogderne i Kjobstæderne, samt Herrets

og Birkefogderne paa Landet, som Vi den 4. Martii Anno

i 690 haver anordnet at forvalte de sammesteds forefaldne

Auctioner, tillige med By-, Herrets- og Birke -Skriverne,

skulle have rigtige igjennemdragne, numererede og forseg-

lede Protocoller, med et Ark stemplet Papir for og bag

i bemelcjte Protocol af Nr. 24. — 6) Saavidt Kjobstæ-

derne angaar, skal Voris Stift-Befalingsmænd samme Pro-

tocoller forsegle; de som i Herrederne og Os tilhorende

Birker brugis, skal af Voris Amtmænd forseglis, mens i

Voris Kongelig Residentsstad Kjobenhafn skal Auctions-

Directeurerne lade deris Protocoller forsegle afdenØvrig-

hed og Jurisdiction, som de svarer under. — 7)
1 Udi

bemeldte Protocoller skal Auctions -Directeurerne, eller

deris dertil udi Eed tagne Fuldmægtige, saa og By-

Herrets- og Birke-Skrivere, rigtigen specificere og indfore,

forst hvem Vårene lader selge, dernest Tiden og Stederi,

hvor samme Auction holdis, for det tredie antegne ved

hver Post den Kjobendis Nafn, saa og Prisen, som Vårene

selgis for. — 8) Hvis Penge, som for de auctionerede og

kjobte Vare enten strax eller siden vorder betalt, bor til

ingen anden leveris, uden til dem, som Vårene lader

auctionere, eller deris Fuldmegtige, som altid bor være

tilstede, hvorfor og Auctio.ns-Directeurerne sig med Penge-

nis Annammelse ikke haver at befatte, mens alleniste udi

deris Protocol afskrive naar noget vorder betalt, hvilket

den Selgende eller hans Fuldmegtige dem bor meddele 3
. —

l
) Plak. 3. Sept. 1823.

*') Plak. 30. Okt. 1767.
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1693. 9) Og paa det al Urigtighed og Undersleb kan forekom-

19. Decbr. mis, saavel for den Selgende som for den Kjobende, da

^^^^"skal Auctionens Forvaltere lydeligen opraabe de indsatte

Vare trende Gange efter det hoieste Bud, og hvis i saa

Maader den Hoistbydende vorder tilslaget, beholder han

upaaanket i alle Maader. — 10) Auctions - Forvalterne

skal ved trykte eller skrevne Placater betimeligen lade

tilkjendegive Tiden og Steden, naar noget ved Auction

skal forhandlis, til Allis Efterretning, som der noget ville

kjobe. — 11) De maa ei, nogen til Villie, forandre den

Orden , eller noget lade udeblive af hvis , som udi de

trykte Registeringer og Catalogis findis, langt mindre

uforsvarligen haste med Slaget for den Bydende, under

tilbørlig Straf, og bor de i alle Maader holde sig den

Taxt efterretlig, som dennem af den Selgende meddelis,

under hvilken de, uden hans Tilladelse, ei noget maa

lade bortselge, saafremt de ei self til den satte Taxt ville

være ansvarlig, om paaankis. — 12) Naar Huse , Eien-

dom eller Jordegods skal auctioneris, maa det forblive

ved den Brug og Skik, som hidindtil været haver, med

et tændt Lys, og holdis det da for det hoieste Bud, som

bydis, naar Lyset er fortæret og af sig self slukkis. —
13) Naar nogen Panthavende, enten efter Forskrivelse

eller Dom > lader sit Pant auctionere
, og den forrige

Eiermand vil byde derpaa, skal bemeldte forrige Eier-

mand forpligtet, være for sit Bud strax til Auctions-

Mesteren Caution at stille, eller hans Bud ei agtis. —
14) Af hvis Vare, Boger eller andre Losdre, som stykvis

eller i smaa Partier selgis, ved hvad Nafn de nævnis

kunde, nyder Auctions-Forvalterne lire pro Centum, ilige-

maade for hver Huus, Gaard og Eiendom, samt Skibe-

rom, som selgis under 1000 Rigsdaler, halfanden pro

Centum, over 1000 Rigsdaler til 3000 Rigsdaler een pro

Centum, over 3000 Rdlr, i hvor hoi Summen er, en

half pro Centum, saa og af Kjobmands-Gods, som i store

Partier selgis, af 5000 Rigsdaler og derunder en half pro

Centum , over 5000 Rigsdaler til 20,000 Rigsdaler 3/s
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pro Centura, over 20,000 Rigsdaler til 60,000 Vi pro 1693.

Centum, over 60,000 til 100,000 Vs pro Centum, og over 19. Decbr.

100,000, i hvor hoi Summen er, Vig pro Centum, og ei

videre (dog skal det den Selgende ei være formcent for

ringere Salarium med Auctions-Forvalteren at accordere, -

om han kan); hvorimod Auctions -Forvalterne skal ind-

fordre hvis Penge, som ubetalt kunde restere, og de

Udeblivende ved Lov og Ret derfore soge og tiltale * —
15) For hver Gang noget Jordegods, Huus, Gaard eller

Skiberom bliver auctioneret, og ikke forste Gang solgt,

nyder de Penge to Rigsdaler. — 16) De Auctioner, som i

Vort Rige Danmark i Proprielariernis Birker kunde falde,

maa de self ved deris egne Birke -Fogder og Skrivere,

som derover af Proprietarierue forseglede Protoeoller skulle

holde, paa lige Maade lade forrette; dog skal dermed ei

andre være meent, end enhver Proprietarii egne Bonder

og Tjenere udi hans Birk. — 17) Naar noget Huus eller

Eiendom ved offentlig Auction bliver solgt, da maa

Auctions- Directeurerne det til Thinge skjode til den Kjo-

bende, som skal være lige saa gyldig og kraftig, som

andre lovlige af Ejermændene udstæde Skjoder; dog at

med samme deris Skjoder omgaais i alle Maader, som

ellers om Slijoder i Loven og Voris om det trykte Papir

udgangne Forordning meldis. — 18) De som noget paa

offentlig Auction _sig tilforhandler, skulle være tiltænkt,

samme Vare med rede Penge at betale, efter den Pris,

som udraabet og tilslaget er, til den Tid, som Auctionen

dennem det forelægger, men hvis nogen med samme

Betaling sex Uger efter Auclionens Ende skulle blive til -

bagestaaendis , da skal de kjobte Vare igjen selgis paa

hans Risico og Bekostniug, og hvis Vårene da mindre

gjelder af. den forste Kjobcre erstattis. — 19) Naar Kram-

Vare paa offentlig Auctioner bliver solgt, maa de Kjobende

crediteris paa sex Maaneder at betale, at regne fra den

Dag de dennem kjobt haver, og bliver saa de Selgende

l

) Sportel -Regi. 10. Sept. 1830; Canc. Circ. 7. Aug. 1819.

i
f B. 33



514 Forordning om Auctions - Værket.

1693. berettiget at nyde deris Betaling derfore næst efter dem,

19. Decbr. som ved Pant-, Kirke-, Fattiges-, Skole- eller Borne-Penge
-~~* m̂m~'

ere prioriterede. — 20) Dersom nogen Tvistighed paa

Auctionerne skulle forefalde imellem Auctions-Directeurerne

og de Bydende, eller de Bydende imellem sig self, det

hoieste Bud angaaende, da bor de Tilstedeværende strax

derom krævis til Minde, som skulle være pligtige, hvis

de i saa Maader hort og seet haver, at udsige, som
' samme Tid udi Protocollen bor indforis, om Nogen agter

videre derpaa at tale, hvoraf de Vedkommende af Au-

ctions-Directeuren Udskrift af Protocollen paa Stemplet-

Papir for billig Betaling, om de det begjerer, skal

meddelis; iligemaade, om bevisis, at tvende haver buddet

det hoieste Bud, forend der blef tilslagen, skal saadanne

Vare igjen opsættis, om det af en af dem, som samme

Bud gjorde, begjeris. — • 21) Auctionerne udi Voris

Kongelig Residentsstad Kjobenhafn skal herefter, som til-

forn , forrettis af de Personer , som dertil allerede ere

beskikkede, eller herefter beskikkede vorder, men paa det

den ene ei skal gjore den anden Indpas, saa have Vi

allernaadigst forordnet, at Stadens Auctions -Directeur

maa og skal ei alene betjene Assistents -Huset, Borger-

skabet udi Kjobenhafn og Chrjstianshafn , men endog

alle dennem i forskrefne Steder, som Kjobmandskab og

borgerlig Næring bruger, omendskjout Vi dennem med

nogen Titul eller Rang allernaadigst kunde have benaadet;

hvorimod Hof- Etatens Auctions-Directeur skal betjene alle

Voris Betjente i Kjobenhafn og Christianshafu boende, som

enten nu ere, eller i Voris Tjeniste virkeligen været haver

eller kommendis vorder, og derfor til Voris Hof- eller

Borg-Ret, som deris rette Værne-Thing, svarer, saa længe

de ingen Kjobmandskab eller borgerlig Næring bruger;

iligemaade skal Auctionerne hos Voris Betjente ved Soe-

Etaten, og de deraf dependerer og svarer under Holmens

Ret, forrettis af Skifte- Forvalteren ved bemeldte Voris

Soe Etat, som nu er eller kommendis vorder, eller hvem

han i sit Sted dertil befuldmægtiger; ligesaamaa Auctio-
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neme ved Voris Universitet i Voris Kongelig Residents- 1693.

stad Rjobenhafn, saavidt dets Jurisdiction angaar, for- 19. Decbr.

rettis af dem, som Hector og Professores der til beskikker. ——
22) Hvad Auctioner Voris octroyerede Compagnier lader

holde i Kjobenhavn, dertil maa Directeurerne eller andre

Vedkommende bruge hvilken af forbemeldte Auctions-

Directeurer de vil og best kan accordere med. — 23) Ingen

af forskrefne Auctions-Directeurer i Voris Kongelig Resi-

dentsstad Rjobenhafn,. maa noget Appendix eller Tilhæng

af Losore eller Vare auctionere , med mindre den ene

den anden tilforn haver tilkjendegivet hvem det tilhorer;

saa skal de og advare hverandre, for de nogen Auctioner

begynder, eller Placater derom lader opslaa, og mage det

saaledis, at ikke tvende eller flere Auctioner paa een Dag

vorder berammet. Hvorefter alle og enhver Vedkommende

sig allerund. haver at rette; og byde Vi hermed ag

befale Voris Grever og Friherrer, samt Stiftbefalings-

mændj Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad,

Fogder og alle andre, som denne Voris Forordning under

Voris Cancellie-Seigl tilskikket vorder , at de den paa be-

horige Steder, til Allis Efterretning, strax lader læse og

forkynde. Givet paa Vort Slot Rjobenhafn den 19.

Decerabr. Anno 1693.

Forlængelse af den islandske Handels- Octroy 1694

paa 10. Aar. Khavn 29. Decembr. 1694.'^ 29j)ecbr.

Denne Octroy, som lyder paa 10 Aar, fra Nytaar 1696 til

1707 ,
overdrager Handelen til de samme Interessenter som

opregnes i Octroyen af 2. April 1689 ,
og for samme Afgifts-

sum, fordeelt paa samme Maade. — Rentek. Exped. Prot.

23, 369—383.

Rentekammer-Resolution ang Sagefald, Fæste- 1695.

forhold paa de kongelige Godser m. v. Khavn

15. April 1695. — Denne Resolution, som er afgiven

postviis paa Amtmand Mullers Foresporgsel af 27. Marts

1695, paaberaabes senere som Hovedhjemmel for Hoveriet,

33*
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1695. navnlig til Bessastad , see: H. J. Lindahl, den islandske Al-

— mues offentlige aarlige Udgifter og Pligter. Rhavn 1788. 8,

15. April. s 10> ^ (oversat paa islandsk i det isl. Literatur- Selskabs

Skrifter 12, 82—131); B. Thorsteinson, om kongelige og andre

Afgifter, samt Jordebogs -Indtægter i Island. Kh. 1819. 8,

S. 160, 161. — Her trykt efter Rentek. Copieb. Nr. 1999,

Litr. A, fol. 100 ff.

1) Sagefaldet soges ved Lov og Dom, eller aftinges med

Amtmandens Vidende eller i hans Overværelse. — 2)Saafremt

Landsens Leilighed tillader, uden Indvaanernes Besvær og Be-

kostning, kan det være tilladeligt at Bonderne svare Afgiften

til Thinge, som afskrives i deres Qvitteringsboger efter

Norske Lov. — 3) Hjemmcbygselen skeer af Gulbringe

Syssel og Mosfeldsveit paa Bessested, i Amtmandens eller

hans Fuldmægtiges Overværelse, som herefter saaledes

stal tages i Agt ved andre Klosterholdere der paa Lan-

det. — 4) Naar Forpagteren intet afgaaer i hans Ind-

komster, tillades, at Bessesteds Tjenestefolk maa bruges

til hoinodvendige Reiser i Kgl. Maj 4-
Erende, saa vel som

til Husets ringe Arbeide. De 3 Hestefoder paa Vidoe og

5 å 6 Stykker Lax om Ugen, som Amtmanden ligesaa

ansoger, vil haves med Forpagternes Minde, som vel

derudi findes foielige, alt som Gud velsigner Laxefangsteu

og Græsset paa Marken. — 5) Forpagterne bor ei kræve

flere Mandslaan end der behoves til de 15 Invehtarii-

baade. — 6) Med Ulotterfiskens Mærke forholdes som

sædvanligt været haver. — 7) Amtmanden udsteder alle

Fæstebreve
,
og Fæsten opbæres af Forpagteren , hvilket

alle Aar indberettes til Rentekammeret, og soges Confir-

mation paa de store Fæster og Ombuder.
• • •

16. April. Aabent Brev ang. Collect af Kirkerne til

Ingjaldshols Kirkes Opbyggelse. Khavn 16. April

1695. — Original i Stiftamts- Archivet i Island, A. 105;

paategnet at være læst i Laugretten i. Juli 1G95 og i Synodus

(for Skalholt Stift) 4. Juli s. A. ; Norske Reg. 17, 226 k
;

M. Ket. III, 257.

Vi Christian den Femie &c. G. A. V. At eftersom

r
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for Os allerund. er bleven andraget, hvorledis Ingjaldshols 1695.

Kirke for vesten paa Vort Land Island skal den 11. Fe-
v ^

bruarii 1694 ved stærk Veirlig være nedfalden og bleven
r

sonderslagen ,
og at samme Kirke ingen Indkomst skal

have, hvoraf den igjen kan vorde opbygt: da have Vi,

efter allerunderd. Ansogniug ogBegjering, allern. bevilget og

tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at alle Kirker,

hele og halve, med Annexer og smaa Kirker paa bem tf

Island, maa og skal komme for
nt

Ingjaldshols Kirkes Op-

byggelse til Hjelp, hver med et halv Hundrets Værd, mere

og mindre, saasora Vons Amtmand, tillige med begge

Bisperne og Laugmændene, samt nogle af de forstandigste

Præster der paa Landet, Kirkerne efter deris Renters og

Indkomsters Beskaffenhed taxerer. Thi byde og befale

Vi hermed Voris Amtmand og Bisperne paa bemu Vort

Land Island, at de derefter strax saadan Anordui og gjorer,

at Kirkeværgerne forskrefne Hjelp med forderligste ind-

kræver, og med rigtig Specification derover leverer til

Provsterne udi hver Provstie, som Vi allern. ville at skal

forskikke den til for" Ingjaldshols Kirkes Værge til samme

Kirkes Opbyggelse (som Amtmanden og Bispen skal an-

ordne), hvorfor han god Rede og Regnskab paa behorige

Steder haver at gjore. Hvorefter de Vedkommende sig

allerunderdanigst haver at rette og ingen Forsommelse

der udi tage, saa fremt de Efterladne eller Modvillige ei

derfor Tiltale og Skade ville lide. Givet <fcc. Hafo. d.

16. Aprilis 1695.

Rentekammerets Bestemmelser ang. Forpagt- 3. Mai.

ningen af Jordebogs - Afgiften paa Island m. v.

Khavn 3. Mai 1695 ^ — Uddrag, § 3 og S 11, pu-

bliceret paa Althinget 1704, (Althingsb. Nr. XVI). Rentek.

Copieb. Nr. 1999, Litr. A, fol. 112b -120, jevnf. Althingsb.

1702, Nr. 13. — Uddrag.

Vi underskrefue kjendes og hermed vitterlig gjdr,

at have paa Kgl. Maj*' Vores allern. Herre og Konges

') ice de ældre Bestemmelser af 8. Mai 1685 og 12. Jan. 1691.

1
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1695. Vegne forpagtet, saa og hermed til edle Christen Nielsen,

3. Mai. Kgl. Maj*" Ejdkken -Inspecteur , samt Kgl. Maj 4,, Rente-

' skriver Sr. Matthias Rasmussen og Mons* Anders Iversen,

forpagter, fra Nytaar forstkommende 1696 til Nytaar

1706 ,
og saaledis udi 10 efter hinanden folgende Aar,

al Hans Kgl. Maj
4
* tilberettigte Islands saavel som Vest-

mannoes Jorde- og Forleningsbogs visse og uvisse Ind-

komster sammesteds, saasom Hans Kgl. Maj 1
det Self bor

at njude, og hoistbem*
6 Haus Kgl. Maj* med Regnskab

tilforn cr tilsvaret, og det paa efterskrefne Maader:

1) Skal og maa Forpagterne self eller ved deris

Fuldmegtige &c. [som 12. Jan. 1691, mut. mut. Forpagterne

istedenf. Landfogden], og skal Forpagterne en vidimeret

Copie af den islandske og vestmannoeske Jordeboger, under

Renteskriveren Jacob Sofrensens Haand, vorde leveret. . . .

.

Og skal det Forpagterne eller deris Fuldmegtige vere til-

ladt at gjore hos Amtmanden Forslag, naar noget skal

bortfæstes, paa de Personer, som til de vacante Sysseler,

Klosterc og Ombuder, kunde eragtes at vere dogtige og

vederheftige, som der efter haver at tilsee, efter hans

Instrux, at ingen udygtig eller uvederheftig dertil an-

tages, saafremt han ei self dertil vil indestaa og svare.

Og som Hjemruebygningen skeer af Guldbringe Syssel og

Mosfeldsveit paa Bessested, hvor Amtmanden residerer,

saa bor og samme af Forpagterne at skee med dem som

boe paa Vidoe Klosters Jorder udi bem 4* Syssel og Mos-

feldsveit udi Amtmandens eller hans dertil forordnede

Fuldraegtiges Overværelse. Saa folger og Vidoe Kloster

og Elderaaen Forpagterne og beregues under Jordebogens

Species. — 2) [mut. mut. som 1691]. — 3) [ligel

indtil]: Extract af Landsthings-Protocollen det samme for-

klare, hvorimod dennem skal være tilladeligt, af alt, hvis

som paa saadan Maade Hans Kgl. Maj 4 vorder fort til

Regnskab, at njude en tredie Deel paa den Maade som

Sysselmændene der i Landet af andet Uvisse have en

tredie Deel. — 4) Hunger eller uformodentlig paa-

kommende og hoitrengende Nodtorftighed kunde Hjelp

V
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behove, naar de Octroyerede ei ere tilstede, denuem der- 1695.

med udi rette Tide at forsjune, da formeais dem ei

^IT^mI
Laudtaxten, dog ikke uden Amtmandens foregaaende Got-

befindende og Approbation, og med saadan Moderation

at det de Octroyerede ei til nogen Hinder kommer. —
5) [som 1691 mut. mut.] — 6) Afgiften bestemmes til

6100 Rd. , hver Rd. beregnet til 96 Skilling Danske, at

betale hver 11. Decembr. med gode gangbare danske

Kroner i en samlet Summa i Zahlkammcret, dog afkortes

de i § 8 ommeldte Genanter.— 7, 8 og 9) [som 1691.] —
10) [tilfoies] : 400 S Tobak, saavel som fornoden Seigl og

Redskab, samt Materialier til Baadenes Vedligeholdelse. —
11) [som 1691.] — 12) bestemmer at Forpagterne skulle

have Huus paa Bessestad, anvist af Amtmanden. —
13) At i Tilfælde af Krig skulde «en med eedsvorne af

Amtmanden attesterede Thingsvidner« bevislig Skade godt-

gjores Forpagterne, men iovrigt ikke noget i Anledning

af mislykket Fiskerie. — 14) Forpagterne nyde iovrigt

de samme Privilegier som Landfoged Heideman havde haft.

Reskript til Amtmand Chr. Muller, ang. 4. Mai.

Løsgængeres Tvang. Khavn 4. Mai 1695. —
Original i Stiftamts - Archivet i Island, A. 105, paategnet at

være publiceret paa Althinget 30. Juni 1696 og 14. Juli 1702;

trykt i Althingsb. 1696, Nr. V; M. Ket. III, 258.

Christian den Femte &c. V. N. T. Saasom Vi

allern. er kommen i Erfaring, hvorledis at endeel af Al-

muen paa Voris Land Island skal slaae sig til Lediggang

og Orkisloshed, og derover ei ere udi slig Tilstand, at
*

de sig self kan ernære, mens kommer andre af Under-

saatterne til Besværing og Omkostning, da, som ved Vores

Rentekammer med -Forpagterne, som have forpagtet Land-

skylden og andre Vores visse og uvisse Indkomster udi

bem" Vores Land Island og Vestmannoe fra 1. Januarii

1696 til 1. Januarii 1706, saaledes er accorderet, at de

til de Baade, hvilke de, foruden Vores Inventariibaade

udi Island og ved Vestmannoe, self bekoster og lader
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1695. udrede, skal have fornoden Mandskab af de dygtigste

Losgængere der udi Landet , som de til Baaderne og

-Fiskeriet der behover, dog for billig Betaling til dem,

at de kunde have deres Underholdning derved, og For-

pagterne uden Skade. Thi er Vores allernaadigste Villie

og Befaliug, at du straxen uden Ophold ved din Ankomst

til Island derom gjor fornoden og behorig Anstalt, saa

at Voris allernaad Villie og Befaling der udi alle Maader

kan vorde efterlevet, og at Forpagterne ei udi Noget,

som deres Contract vedkommer, med Foie sig kan have

at besværge. Dermed &c. Givet paa Vor Kongel. Resi-

dents udi Kjobenhafn den 4. Maji 1695.

i. Juii. Bestemmelser om Forretningsordenen paa Al-

thinget. ViS Oxara 1. Juli 1695. — Althingsb.

1695, Nr. 4.

Veleåla og velburiugs herra amtmannsins yostar tim

alpingis skikkun. Eptir J>vi formerkist, a& um mi nokkur

uralibin år umkvartab verib hafi af allmorgum I6g{)i'ngis-

monnum , ab aljringi hafi miklu lengur uppibaldib verib

en tilforna venjulegt var, morgura til storra baginda og

umkostnabar , svo ab J)ar sem [ringib fyrrum ei stob yfir

J)rjå, fjdra ebur fimm daga, J)å reynist nu, ab J)ab yfir-

stendur i tiu, tolf og jafnvel fjortån daga, helzt af J>eirri

orsok, ab syslumeun og abrir, sem nokkur mål hafa fyrir

réttinn ab leggja , koma ei i \mm rétta ti'ma, sem log-

målib {)eim til heldur. En uppå {>ab ab {mlik vanskikkan

mætti hér eptir af vendast, hefi eg Christian Muller,

Kdngl. Maj*' commerceråb og amtmann yfir Islandi, meb

beggja logmannanna, herra Sigurbar Bjornssonar og herra

Lauritzar Christianssouar Gottrup rabi, saman tekib og

uppsett eptirfy Igjandi pdsta, ollum serii hér hlut ab eiga

til eptirréttingar

:

1) Ab syslumenn, logréttumenn og sérhverir abrir,

sem i logréttu hafa nokkrar sakir fram ab bera, ebur

nokkrum målum ebur laga soknum gegna eiga, séu

hingab komnir kvoldinu fyrir Péturs og Pals messu, eptir
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J)VJ sem Jdgmålib skipar, og ab J>eir å J>vi sama kvoldi 1695.

auglysi, hver fyrir si'nura logmanni, honum til eptirtekta 1. Juli.

og umf)enkingar ,
£au mål, sem ur hérobum eru undir

^"^^
logmanna og logréttu urskurb logb, uppå J>ab feeir i ti'ma

vita fåi, hverjar sakir fyrir réttioum tracterast eiga, og

tibin })css vegna ei uppi haldist, sem åbur er um getib. —
2) J>ab vibvikur Jx'im tima, sem menn skulu gånga til

logréttu og frå, skal svo haldast: Til logréttu skal hringjast

i fyrsta sin n å mibjum morgni, i annab sinn å dagmålum,

og eptir J)å hringing skal enginn gjora logmonnura nokkra

hindrun ebur omak, svo timinn ^ess vegna ei uppi haldist.

i J)ribja sinn skal hringjast einni stundu eptir dagmål,

J)egar klukkan er tiu, og })å skulu allir innnefndir log-

réttumeun ab logréttu komnir vera, einnin skulu log-

mennirnir samstundis J>ångab koma, ån sérlegra forfalla ;

siban tracterist {)au mål sem J)ar fyrir koma, inn til raib-

munda; å mibmunda gångi meon ab tjoldum til måltibar •,

å noni se hr/ngt eilt sinn til logréttu, og gångi menn Jré

J)ångab tafarlaust, sem åbur er sagt, og siti J)ar målum

ab gegna til nåttmåla; J>ar eptir sé gengib frå logréttu

til næsta morguns {)ribju hringfagar, sem åbur greinir. —
3) Sérhver syslumabur og logsagnari i sfnu hérabi skal

skyldugur ab gjora endilegan dom, eptir logmålinu, l'ollum

{>eim målum, sem fyrir J)å eru inn stefnd og J>eir få yfir

tekib, og sérhvert mål, sem til al^ingis er sett, svo i

hérabinu undirbiia, ab J>vi })urfi ei frå logréttunni aptur

i hérabib heim ab visa; annars eru logmenn ei skyldugir

Jmh'kum målum gegna. — 4) Oli J^au stdrmæli, sem

snerta h'f ebur æru, item J>ær hrepps naubsynjar, sem all

t

landib åhræra kunna, og valdsmenn heima i hérubum

kunna ei endilegan dom å ab leggja, og setjast til al-

Jrfngis, eru syslumenn og logsagnarar skyldugir J)å ddma

ab senda, sérhver sinum logmanni, til yfirskobunar og

umj)enki'ngar, åbur logmenu til aljringis heimaa ferbast.

En t)eir sem i storri fjarlægb eru vib ldgmanninn, komi

l>ess heldur i gdban ti'ma til atyingis, svo })eir £ar J)å

sdmu ddma Jogmanninum auglysa kunni åbur J>iogi^ er
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1695. sett, sem fyr var um getib. — 5) Loguiennirnir skulu

i. Juli. ]ata land})ingsskrifarann i eitt registur uti fyrir logréttunni

uppsetja 611 l)au mål, sem fyrir J)å eru selt, og })ar tra-

cterast eiga, svo sérhvert mål, sem ddmur er å genginn, i

registrinu eitt eptir annab meb einni linu yfir dragist, svo

så sem finnur sitt mål næst eptir hitt, sem yfir dregib

og cndab er, megi sig fram gefa, svo enginn dirfist fyr

sitt mål fyrir réttinn ab leggja, en honum J)ab af log-

raonnunum tilsagt verbur, en sé J)6 nålægur, svo hann

Jjurfi ei meb dmaki ebur eptirbib upp ab leita, sem åbur

stundum skeb hefir. — 6) Allir f>eir, sem nokkub hafa ab

birta ebur upplesa i logréttunni, sé t>ab um vogrek, kaup-

bréf ebur hvab annab, sem i logréttu ber upp ab lesast,

ebur uppå ab skrifast, skal hver eptir annan, ab endubum

domunum, sig fram gefa, ab undan teknum Jjeim sem

nokkur kdngl. Maj 1' nåbarbréf hafa ab birta, hver upp

lesast skulu næst eptir kdnglegar fororbm'ngar, åbur domar

gåoga å obrum al^ingismålum. — 7) Einginn skal upp

lesa i logréttu nokkur {>au document, skjol ebur particular

vilnisburbi um sjålfs sins persdnu, jarbagoz ebur annab

})esshåttar, sem ci hefir åbur undir rannsak komib, og

enginn mdtpartur er til andsvara, og logréttunni ei vib

kemur til ab svara, hvar af opt og tibum orsakazt hefir,

ab Jringib hefir morgum til mæbu fram lir li'ma uppi haldizt.

Og eptir J>vf J)essir sjo fyrir farandi pdstar eru upp

settir eptir konunglegu logmåli, landinu og almuganum

til bezta, i Jjeirri meim'ngu , ab £ab långa og mæbusama

aljriug mætti J>vi styttra verba, meb gdbri skikkan og

kostgæfilegu lagaréttarins framfylgi, t)å skulu allir og

sérhverir, sem hér hlut ab eiga, sig hér eptir rétta og

skikka, og J>eir sem hér uti mdtviljugir og forsdraunar-

samir finnast, fyrir utan logleg og bevisanleg forfoll,

skulu sekir vera sem fyrir ddmrof, fjdrum morkum, hålft

kdngi en hålft til ldgréttunnar vibhalds, og hafi å J>vi

åri tapab sinni målasdkn, ef sakarinnar håttalag kann J>ab

annars h'ba, og kdngsins interesse J)ar meb ei skerbist i

s
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neinn måta, hvar um logmennirnir hafa eptir afc gånga, 1695.

sem dbrum Jnngvi'tum
j og skal J>etta nii i logréttu tfpi#^^>J

!,^r
berlega upp lesast og siban i aljringisbdkina innfærast,

ollum til eptirréttingar. Auxarå })ann 1. Julii Anno 1695.

Christian Miffitf.

*

Althings-Resolution ang. Tjenestefolks Tiende. ;&| Juli.

3. Juli 1695. — Althingsb. 1695, Nr. 8.

fann 3. Julii um vinnufolks tiundargjald, eptir {)eim

pdsti ur Råogårvalla splu, sem velforstandugur log-

sagnarinn Magnus Kortsson frambar, meo ddmi gengnum

ab Holti vio Eyjafjoll 11. Junii næstlioinn, andsvarabist

svo af logmonnum og logréttunni, ab sérhver bondi sé

skyldugur ab svara tiundum sinna heimamauna, er fcmuni

eiga, i vissum skileyri, eptir kdnglegum forordm'ngum, til

banda \ieim sem taka skulu, i loglegan stab og tima

årlega. .

Forordning om Skudsmaale og Lofter for 31. August.

Egteskabs Trolovelser og Vielser. Khavn 31.

August 1695. — Publiceret i Synodalforsamlingen for

Skalholt Stift 1712, men ikke paa Althinget, jevnf. Klausturp.

1819, S. 24; Siell. Reg. 38, 470—71; Original- Aftryk hos

Bockenhoffer; Qvart-Forr. II, 1021; Schou I, 723—24.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V., at omend-

skjoodt Voris allernaadigste udgangne Kirke- Ritual udforlig

nok melder, at de som ville give Skudsmaale eller love for

andre, som sig ville lade trolove eller i Egteskab begive,

skulle vel vide Beskeed derom, med mindre de ville an-

seeis for Lognere, om anderledis siden befiudis; og Vi

dog ugjerne maa fornemme, hvorledis een og anden Mis-

lighed ved deslige Skudsmaale og Forldfter, som til

Præsterne gjdris, skal begaais, idet endeel Forlovere

skal befindis altfor letsindige , til at lade sig ved adskil-

lige Middeler forlokke til at give Skudsmaal og gjdre

Forlofte for dennero , som de undertiden lidet eller intet
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1695. skal kjeode til, hvorudover Præsterne, som grunder deris

31. August. Trolovelser og Vielser paa deslige Skudsmaale og Forlofter,

tit og ofte skal blive nrisholden, og i slorste Embedis

Fare settis, idet endeel af dennem, som Præsterne

derpaa haver trolovet eller sammenviel, siden skal be-

findis at have indladt sig udi Egteskab med andre, endda

udi levende Live værende Personer, hvoraf ei andet end

Guds Fortornelse, Egteskabs Foragt og stor Forargelse

maa paafolge; da, til slig skadelig Misbrug i Tide at

forekomme, og paa det enhver sig disbedre for Straffen

kan vide at tage vare, have Vi allernaadigst for got be-

funden, ikke aleniste hermed at igjentage hvis bemeldte

Voris Kirke-Ritual herudinden tilholder og befaler, nemlig,

at de, som herefter befindis at give vrange Skudsmaal,

eller uretteligen at gjore Forlofte for dennem, som sig

ville lade trolove eller udi Egteskab indlade, skal anseeis

for Lognere, om det siden anderledis forholdis; men

endog herhos allernaadigst at paabyde og anordne, saa-

sora Vi og hermed paabyder og anordner, at deslige lose

Forlovere derforuden skal straffis paa deris Boeslod,

som til Os skal være forfalden, og efter Sagens Beskaffen-

hed paa Bremmerholm udi Jern deris Livstid. Hvor-

efter alle og enhver Vedkommende sig allerunderdanigst

haver at rette, og for Skade vogte; og byde Vi hermed

og befale Voris Grever og Friherrer, samt Stiftbefalings-

mænd, Bisper, Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle andre, som denne Voris Forordning

under Voris Caneellie-Seigl tilskikket vorder, at de ikke

aleniste lader den strax af alle Prædikestole og paa be-

horige Steder til Allis Efterretning læse og forkynde, men

endog den Anstalt gjorer, at den tvende Gange om Aaret,

Palme Sondag og fjerde Sondag i Advent, tillige med de

udi Voris Lovs anden Bogs fjerde Capitels trettende Ar-

ticul ommeldte Anordninger, igjentagis, og efter Prædiken

af Prædikestolene oplæsis. Givet paa Vort Slot Kjoben-

hafn den 31. Augusti Anno 1695.
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Reskript til Amtmand Chr. Muller
\

ang. 1696.

Losgængeres Bortsendeise. Khavn 28. Marts ^aliarts.

1696. — Original i Stiftamts -Archivet i Island A. 105,

' paategnet at være publiceret i Laugretten 30. Juni 1696 og

trykt i Althingsb. s. A., Nr. V; Norske Tegn. XV, 26.1* ; M.

Ket. III, 259.

Christian den Femte &c. V. N. T. Saasom Vi allern.

er kommen udi Erfaring , at endeel ledige Mandkjon

sig paa Vort Land Island skal opholde og Indbyggerne

lil Besværing med Tiggen sig ernære, hvilke Vi paa Voris

. Flaade eller ved Voris Landmilice agter at bruge: saa

er Voris allern. Villie og Befaling, at du den Anstalt gjor,

at 30 af saadanne Losgængere med de forste Kjobmænd-

skibe kan vorde hidsendte og til Voris Admiralitet leverede.

Dermed #c. Hafu. d. 28. Martii 1696.

Skrivelse fra Over-NecretairMoth til Amtmand 1697.

Christian Muller, ang. Udskrivning af Island. 5 Mai -

Khavn 5. Mai 1697 1
. — Nedenstaaende Uddrag, som

iovrigt ikke findes indfort i Over-Secretair Moths Copieboger i

Canc. Archiv, er publiceret paa Althinget og indfort i Al-

thingsb. 1697, Nr. XIV; M. Ket. III, 296-97. — Uddrag.

Haus kongel. Maj*" Villie er, at der fra

Landet endnu i Aar til hoistbem'* Hans kongel. Maj"

Tjeniste skal hid skikkes 30 a 40 Mand, hvorfore Herr ,

Amtmand vilde behage strax derom at gjore fornoden

Anstalt, og derhos iagttage Efterskrefne , nemlig: i) At

dette Mandtal imellem Syslerne efter Billighed bliver lig-

net, saa at de vidtbegrebne og folkerigeste skaffer flere,

end de, som ere smaa og har. mindre Folk. — 2) At de

som udskrivis ere friske og velvoxne Karle, og ei ældre

eller yngre end fra 18 til 26 Aar, thi de gamle eller

halvvoxne kan ei tjene, men maa blive der i Landet. —

') jevnf. Reskr. 9. April 1698.
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1697. 3) At dertil tagis.de, som udi Landet bedst kan mistis,

5. Mai. pg ei de, som arbeide enten hos deris gamle Foreldrc,

eller andre deslige bosatte Folk, som ei uden deris Skade

kan undværis, hvormed Hrepstjorerne udi hvert Sogen,

tillige med Sysselmændene, skal see vel til, og mage det

saa, at ingen Uret skeer, saasom de skal være pligtig self

at svare dertil, om det i sin Tid anderledis befandtis,

thi Hans kongel. Maju allernaadigste Intention er ikke

ved denne Udskrivning at besverge Indbyggerne, men

mere at hjelpe dem til Opkomst og Velstand. — 4) At

hermed ingen Haardhed brugis, men at der forfaris med

den meste Lemfeldighed mueligt er, og vilde Herr Amtmand

ikkun forsikkre dennem, som saaledis bliver udskreven,

at de ikke bliver fort til noget Slaverie, men at de efter

2 å 3 Aars Forlob skal faa Forlov at komme hjem igjeu,

om de det begjerer &c. — — Dat. Kjobenhafn d. 5.

,
Maji 1697 *.

') Logjnngismanna au&mjuklegasta svar héruppå: I djiipustu

undirgefni ber, og viljum ver hlyfca Hans kéngl. Maj 1 * •

håttprisandi na&, og fyrir Hans Maj*« fétskor framleggjum

fessa auma og fåtæka lands sorgarlegt og aumkunarlegt

tilstand, i fvi, ab Drottinn Zebaoth hefir heimsékt og vitjab

vor, vegna vorra margfaldra synda og misgjorfca, mel)

stérum harbindum, hiingri og dyrri ti'6, svo fjoldi folks i

hiingri burt sofnafc hefir, hvab Ijéslega og fullkomlega

bevi'sast mefc ldgfringis vitni af alsings prétékolls-békinni.

Hvert tilstand ver aufcmjuklega bifcjum velefcla og velbyrfc-

ugan Herra amtmanninn Christian Muller me& f>essu voru

einfoldu svari Hans Excell. Herra Geheimeraad Herra

Mathias Moth vildi overgefa, meft undirgefnustu begering,

Hans Excell. f>essa fåtæka lands Patron fyrir Hans Maj*

allraundirdanugast vili intercedera, a£> Hans Maj* vili fessa

lands félks utskikkun allranafcugast eptirlata, meb f>vi' [>ao

er landinu til ska&a; einnig kann f>a& aB vera Hans Maj«'

Interesse til afdrattar, ef nokkrir af [>vi eptirlifanda félki

skyldu lit takast af landinu, svo landsins innkomstar for-

paktara skip til fiskiriisins kunni hindrast, og kaupmenn-

irnir, sem hondlan hér i landi forpaktafc hafa, f>ar vi&

i ska&a von verfei; vonandi Hans Excellences Hagunst-



Forordning om Stervboer. 527

Forordning om hvorledes med Stervboer skal 1697.

forholdes, naar enten Husbond eller Hustru ved |^Augu

Doden afgaaer. Khavn 10. August 1697 K —
Ikke publiceret i Island, men anvendt i Praxis, jevnf. For.

12. Sept. 1792 § 8. — Siell. Reg. 39, 327—328; Original-

Aftryk hos Bockenhoffer; Qvart-Forr. II, 1140; Schou 1, 740.
.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom

Vi komme udi Erfaring, hvorledis paa adskillige Steder

udi begge Vore Riger, og i Særdelished i Voris kongel.,

Residentsslad Kjobenhafn, stor Misbrug med en Deel Umyn-

digis Arve- Midler skal begaais, idet at naar Husbond

eller Hustrue, som Born og Livs-Arvinger haver, ved Doden

afgaar, den Efterlevende da ikke strax skal give de Ved-

kommende, som Skiftet tilkommer at forvalte, saadan

Dodsfald tiikjende, men bliver stiltiende udi Sterfboet

hensiddende, og med fælleds Midler skalter og valter

efter eget Behag, de Umyndige til Skade: da haver Vi,

til saadau Misbrug herefter at forekomme, allernaadigst

for got befunden at paabyde og anordne, saasom Vi og

hermed alvorligen paabyder og anordner, at naar Hus-

bond eller Hustrue, enten her i Voris kongel. Residents-

stad Kjobenhafn eller andensteds i Vore Riger, ved Doden

afgaar, som efterlader sig Born, eller i det Sted andre

Arvinger, skal den Igjenlevende, eller andre Vedkommende,

som tilstede ere, være tilforpligtede, strax under deris

Hænder skriftlig at give Stedets Skifte- Forvaltere deu

Dodis Afgang tiikjende, og derimod en Attest tage, at

det betimeligen er angiven, hvorefter Skiftets Forvaltere

sig Sterfboet til Skifte og Deling efter Loven strax haver

at antage; skulde de Vedkommende forsomme at advare

ugheit [>essa fatæka lands utormun i sitt patrocinium,

enn nu sem til forna , vili ab ser taka , hvab Drottinn

allsherjar Hans Excell. aptur n'kulega umbuni, og ver

Hans Excell* allraundirgefnast meb innilegri bén til gubs

til alirar lukku og blessunar viljum endurminnast.

- l

) For. 31. Marts 1719 $ 1.
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1697. Skifte-Forvalterne betimeligen om Dodsfaldet, da skal de

l(T~AugusP
være fogden u<^ et Hundred Rigsdalers Straf til Vor

Frelseris Kirke i Christianshafu ; beflndis det og, at Skif-

tets Forvaltere, efter saadan Advarsel, ikke holder rigtig

Skifte og Deling efter Loven imellem de Vedkommende,

men lader nogen udi uskift Boe, uden Voris allernaadigste

Tilladelse, hensidde, lengere end Loven tillader, skal de

være samme Straf undergiven. Hvor Vi og allernaadigst

kunde forordne Commissarier til at forrette Skifte og

Deling efter de Afdode, der skal samme Commissarier,

ligesom andre Skifte-Forvaltere, være tilforpligtede, under

lige Straf, sig dermed efter Loven at forholde, da de og

haver i Agt at tage, at de Steders 6vrighcd, somsaadaune

Skifter ellers kunde tilkomme at forrette, derved i deris

Rettighed intet afgaar ; hvorefter alle og enhver Vedkom-

mende sig allerunderdanigst haver at relte, og for Skade

tage vare; og byde Vi hermed og befale Voris Grever og

Friherrer, Stiftbefalingsmæod ,
Amtmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre, som denne

Voris Forordning under Voris Cancellie-Seigl tilskikket

vorder, at de den paa behorige Steder til Allis Efterret-

ning strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot

Rjobenhafn den 10. Augusti Anno 1697.

3o. August. Kongelig Resolution angaaende Tilforsel af

fremmed Korn. Kronborg 30. August 1697. —
Rentek. Deliberat. Prot. 40, 98. — I Anledning af Rente-

kammerets Forestilling 26. August 1697.

Paa detatCommercien med fremmed Korn til Lettelse udi

Prisen paa Kornkjobet for Vores Undersaatter fremdelis kan

vorde befordret, ere Vi allernaadigst tilfreds, at den afOs den

24. April indeværende Aar bevilgede Moderation udi Tol-

den paa fremmed Korns Jndforsel, som efter forbemeldte

Vores Forordning til 1. September skulde ophore, maa

endnu til forstkommende Nytaarsdag continuere paa den

Maade, som udi samme Vores Forordning af Os allernaa-

digst er forordnet, hvorom Vores Tilforordnede ved Rente-
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30. August.

kammeret paa behorige Steder fornoden Anstalt haver at 1697.
gjore. . Saa maa og de Trafiqverende paa Island, efter

anforte Beskaffenhed, for tilkommende Aar, udea nogen

Conseqvence, bruge fremmed Korn til at proviantere og

forsyne Island med, saasom det ogsaa til Lettelse udi

Prisen paa Kornvarer vil udfalde. Givet paa Vort Slot

Kronborg d. 30. Augusli Anno 1697.

Forordning om grove Morderes Straf. Khavn 16. oktbr.

16. Oktobr. 1697. — Ikke publiceret i Island, men

optagen her som criminelt Lovbud i Henhold til For. 24. Jan.

1838, jevnf. For. 7. Febr. 1749 og For. 4. Okt. 1833 § 10. —
Sielli Reg. 39, 360-361

;
Original- Aftryk hos Bockenhoffer

;

Qvart-Forr. II, 1155; Schou I, 742—43.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. , at eftersom

Vi, imod allernaadigst Forhaabning, ugjerne maa for-

nemme, hvorledis der nu paa nogen Tid adskillige grumme

og forskrækkelige Mord udi Vore Riger og Lande skal

være begaaen , idet Hustruen har ombragt Manden
,
Tje-

neren sin Husbond og Tjenestetyende sin Madfaders og

Madmoders Barn; da, paa det uskyldig Blod, som saa

uchristelig udgydis, kan naae en retfærdig Forsoning,

og saadanne grove Mordere bekomme deris velfortjente

Straf, andre ligesindede udædiske Mennisker til des storre

Skræk og Afsky, have Vi allernaadigst for got befunden

Lovens Straf for deslige grove Mordere at lade skjærpe,

til hvilken Ende Vi allernaadigst ville have anordnet og

befalet, saasom Vi og hermed allernaadigst anordner og

befaler, at hvo som herefter befindis og lovlig overbevisis

med fri Forsæt og beraad Hu at have myrdet sin Egte-

fælle, sin Herre eller Husbond, sin Frue eller Madmoder,

eller nogen af deris Born, skal uden al Naade saaledis

straffis, nemlig: at den Skyldige skal af Skarpretteren

knibis med gloende Tænger, forst udenfor detHuus eller

Sted, hvor Mordet er begaaet, siden (om det er i en

Kjobstad) paa alle Byens Torve eller offentlige Steder,

og om det er paa Landet, da trende Gange imellem Gjer-

ningsstedet og Retterstedet, og allersidst paa Retterstedet?

/. B. Wfi 34*3?



530 Forordning om grove Morderes Straf. .

1697. Dernæst skal den Skyldiges hoire Haand levendis af-

16. Oktbr. huggis med en Oxe, og siden Hovedet i lige Maade

med en Oxe, hvorpaa Legemet af Natmandens Folk skal

henforis og leggis paa Steile, og Hovedet tillige med

Haanden fæstis paa en Slage oven over Legemet; skulle

der, imod al Forbaabning, begaais grovere Mord end i

forbemeldte Tilfælde meldt er , da skal Dommeren , som

paa slig en Misdæder skal domme, tilforpligtet være, sin

allerunderdanigste Relation om Mordets og Sagens Be-

skaffenhed til Os at indgive, hvorefter Vi da allernaadigst

ville være betænkt paa, Straffen for den Skyldige, efter

befundne Omstændigheder, ydermere end forskrevet staar

at lade skjærpe. Derefter alle og enhver sig allerunder-

' danigst haver at rette; og byde Vi hermed og befale

Voris Grever og Friherrer, Stiftbefalingsmænd, Amtmænd,

Landsdommere, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fog-

der og alle andre Vedkommende, som denne Voris For-

ordning under Voris Cancellie- Seigl tilskikket vorder, at

de den paa beh'érige Steder til Allis Efterretning strax

lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Kjobenhafn

den 16. Oktobr. Anno 1697.

y

1698. Forordning om ny Vægt og Maals Indrettelse

lo.jranu^r. Qg Vedligeholdelse udi Danmark og Norge.

'Khavn 10. Januar 1698. — Indfort i Island ved For.

30. Mai 1776; 12 tfc Afdel. § 3, men aldrig der publiceret. —
Ved Fr. 18. Juni 1784 bekjendtgjores for Indbyggerne i Island

<«saameget (af denne Forordn.) som dem vedkommer«, jevnf.

Resol. 23. Febr. 1784. — Siell. Reg. 40, 3-16; Original-

Aftryk hos Bockenhoffers Enke; Qvart-Forr. II, 1170—1184;

Schou I, 745—758.

Vi Christian den Femte <fcc. G. A. V. , at Vi aller-

naadigst haver for got befunden, efterskrevne Forordning,

om Voris nye Vægt og Maals ludrettelse og Vedligeholdelse

i Vore Riger, at lade udgaae.

I. Cafitel. Om Vægt og Maals rette Storlighed og

Deling. —
- 1) Den rette danske Alen skal altid være en
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Regel og ét uforanderlig. Fundament til al Maal og Vægt 1698.

udi begge Voris Riger og tilliggende Lande og Provindser, 10. Januar

hvis rette Længde havis af de af Os forordnede Original
"

~~ v̂ w~"

Jern-Alne og Favne-Maal; en Ålen skal delis paa sædvanlig

Maneer i sine Qvarter, Ottende- og Sextendedele; en dansk

Fod er en half Alen, og delis i tolv Tom eller Tol, og

en Tom i tolv Linier eller Straa; en dansk Favn er tre

Alen eller sex Fodder; en dansk Rode er 10 Fod eller

fem Alen. — 2) Den danske Potte skal være saa stor,

at tredive og to net kan opfylde en Cubikfod, eller eu

Maade, hvis Bund, og hver af des fire Sider inden i er

een Fod i Firekant, hvilken Potte skal holde fire Pæle,

og en Pæl tvende halve Pæle, og skal tvende Potter gjore

een Kande. — 3) En dansk Korri-Maa!e-T6nde skal være

af den Storrclse, at den uden Top kan holde halvfemte

Cubikfodder, eller et Hundrede lire og fyrgetyve Potler,

og skal den bestaac af otte Skjepper, hver Skjeppe af

atten Potter, hvorefter halve Skjepper, Fjerding- og Ot-

tingkar skal indretfis. — 4) Andre Tender og Fustager,

som til videre allernaadigste Anordning forbliver i deris

sædvanlige Brug, skal være af efterfolgcndc Storrclse

:

eu Salt-Tonde skal holde 176 Potter, en 01-Tonde 136

Potter, en Amme 155 Potter, et Anker 39 Polter, en norsk

Tjære -Tonde 120 Potter 1
;

Halve, Fjerding og mindre

Dele af hver Slags efter Proportion. — 5) Et dansk Punds

rette Vigtighed skal retlis efter en Cubikfod fersk Vand, -

eller tredive og to Potter, som skal veie tresindstyve og

to Pund, og skal saadan et Pund være det rette danske

Pund, af hvilke sexten skal gjore et Lispund, tyve Lis-

pund et Skippund, tolv Pund et Bismerpund og tre
"

Bismerpund en Vog; samme danske Pund holder to Mark

eller sexten Unzer, eller tredive og to Lod, et Lod holder

fire Qvintin og et Qvintin fire Ort. — 6) Solvvægt eller

kolnisk Vægt skal saa indrettis,, at sytten Pund Solvvægt

ere ligesaa tunge som sexten Pund dansk Vægt; et kol-

') Om Trantonder PL 19. Marts 1777.

34*
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1698. njsk Pund delis i Mark, Unzer, Lod, Qvintin og Ort, lige-

Januar. som danske Pund.

II. Cipitel. Om Maal og Vægt at gjore, justere og

stemple: — 1) Al Vægt og Maal, som i Kjob og Sal,

alle Slags Handel og Oppebdrseler maa brugis, skal el

alene være passet og justeret efter ovenommeldte Storrelsc,

men end og være derforuden tilborligen stemplet eller

brændt, om det ellers skal agtis for lovlig Vægt og Maal.

— 2) Til Maal og Vægt at lade gjore, stemple, brænde

og forhandle, skal herefter Ingen være berettiget uden

alene efterskrefne fem Stæders Magistrater, nemlig: Ma-

gistraten i Kjobenhavn for Sjellands og Fyens Stifter,

samt for Island og derpaa handlende; Magistraten i Aar-

huus for Aarhuus og Riber Stifter; Magistraten i Aalborg

for Aalborg og Viborg Stifter: Magistraten i Christiania

for Riget Norge syndenfjelds og Bergen for nordenfjelds.

— 3) Hver af ovenmeldte fem Stæders Magistrater maa

lade gjore, stemple og forhandle i deris tillagde District

og ei videre, efterskrevne Maal og Vægt, nemlig: Maale-

Tonder, Skjepper, Potter, hele, halve og mindre Maal,

alle Slags Favne, Alne og Fodmaal, alle danske Vægtlodde,

som ei overgaar otte Pund , alle Bismere og Punderter

;

men Kjobenhavns Magistrat alene og ingen anden maa lade

gjore og stemple al dansk Vægt, som er over otte Pund,

og alle Slags kolniske eller Solvvægt, item om nogen af

• de andre lire Stæders Original -Maal og Vægt skulle for-

komme eller fordervis, da skal deslige af Kjobenhavns

Magistrat bestillis og stemplis; iligemaade om nogen vil

have Maalctonder eller Skjepper af Jern eller Kaaber,

skal de og bestillis og stemplis i Kjobenhavn. — 4) Og

paa det Maal og Vægt kan blive gjort af udvalt Gods,

af lige dannet Skikkelighed, og med behovende Flid og

got Haandelav, skal forskrevne Stæders Magistrater, til

det at gjore, udvælge af hver. Haandværk en af de dyg-

tigste og beqvemmiste Mestere og ikke liere, uden alene

til Maaletonder og Skjepper maa tagis tvende, om det

hoilig behovis ; og maa alle saadanne Mestere ei selv for-
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handle hvis Maal og Vægt de gjore, men skal det alt 1698.
strax levere paa forordnede Steder til at proberis og 10. Januar,

stemplis eller brændis, hvorefter Magistraten skal beskikke
'—^

—

en enten af deris egen Middel eller Betjente, eller og en

anden betroet Borger, som det for billig Betaling kaa
forhandle. — o) Skal hermed alle Smedde, Bodikere,

Tinstobere, Rotgjetere, Blikmagere, Dreiere og alle Slags

Håndværker, saavel som og alle og enhver af Undersaat-

terne, i Stæderne eller paa Landet, aldelis være forbuden,

paa egen Haand nogen Slags Maal og Vægt at gjore eller

falholde, med mindre de dertil af nogen af ovenmeldte

fem Stæders Magistrater bliver bestilte; beCndis nogen
sig herimod at forsee, da haver han forbrudt Godset, og
bode derforuden dets tidobbelt Værd til de Fattige forste-

gang , men forseer sig nogen tiere, da lide som en

Falskner. — 6) Men hvad sig belanger Fade eller Fusta-

ger, saasom Tonder, Ammer, Ankere og dets mindre Parter

til Ol, Viin og andre Drikkevare, item til Meel, Smor,

Tallig, Sæbe, Kjod, Fisk, Tran, Tjære og andre Kjob-

mandsvare, maa alle Kjobstæders Magistrater, hvor saa-

danne Varefyldis og indpakkis til Forhandling, tilstede

dem at forfærdigis, hvor og af hvem dem got synis til

Indvaanernis Beqvemmelighed , som andet Haandværks-
arbeide, med saa Skjel, de haver flittig Indseende, at

saadanne Tonder og Fade have deris rette Storrelse, og

bliver tilborlig af dem justerede og mærkede, eller brendte:

til hvilken Forretning de en dygtig Bodiker eller anden

Borger maa bestille, saaledis, at de selv kan være ansvar-

lige for hvis Undersleb, som ved Maalets Urigtighed kunde

være befunden. Befindis nogen Bodiker at gjore nogen

Tonder eller Fade, hele, halve eller Fjerdinger af andeu

Storrelse end denne Anordning ommelder, han skal give

til Straf for hver Gang han betrædis ti Rigsdaler, dier

om han det ei formaar at betale, straffis paa Kroppen.

7) De rette Originaler, hvorefter alt Maal og Vægt skal

forfærdigis, indrettis og lignis, som ere et Fjerdiugmaal
af Kaaber, et Favnemaal af Jern, et Lispundlod af Kaaber



534 FOHORDNING OM VÆGT OG MAAL.

1698. og et Bismerlod af Kaaber, skal paa enhver af de fem

10. Januar, tilforordnede Stæders Raadstuer være i Forvaring udi et

sær Skab under Laas og Lukkelse, som Magistraten skal

have Nogelen til , og maa ei udtagis eller brugis med

mindre tvende af deris Middeler derved ere nærvterendis,

som dem paa sit Sted skal igjen indsætte. — 8) Samme

Original-Vægt og Maal maa ei brugis til Justeringen, langt

- miudre til anden Brug, men skal strax efter dem gjoris

saa mange rigtige Prover, som bebovis at bruge til at

afpasse og justere li vis Maal og Vægt der bliver forfær-

diget, provet og stemplet, saa at Originalerne ei bliver

udtaget uden til at indrette samme Prover efter. —
9) Hvad Maal og Vægts Sorter, Skikkelse og Materie er

angaaende, da skal aldelis dermed forholdis efter den

Maade, som allerede med ny Vægt og Maal er iagttaget,

og ingenlunde være tilladt at gjore noget af ringere Ma-

terie end det hidindtil er gjort, eller give det nogen ny

Form eller Skikkelse. — 10) Maaletonder, hele og halve

Skjeppcr, Fjerdingkar, Ottingkar og halv Ottingkar, skal

være gjorde af got Egetræ, hvor de ei kan formaais af

Kaaber eller Jern
;

Potter, halve Potter, Pæle, halve Pæle

og Qvartpæle, skal være af Tin, Blik eller dreiet Træ. Bis-

mere skal være af Jern med Kaabeiiod, Tapperne af Staal

;

smaa Vægte fra V2 Qvintin til et Pund skal være af Kaa-

ber, og ei af ringere Materie. Aluer skal være af Jern

eller dreiet Træ. — 11) Korntonde, som er den rette

• danske Tonde, skal være fire Qvarter hoi inden 1 i, 3V4

Qvarter bred oventil, og i Buuden 3 Qvarter, en Tom
mere eller mindre, dog at den holder fire Original-Fjerdin-

ger, som er 144 Potter, og skal have i det ringeste 2

Jernbaand, det overste og nederste, hver med tre gode

Jern-Navler nettede til Træet ; skal brændis ovenpaa Kanten

med sex Brænder, omkring Siderne inden i med sex, paa

Bunden inden i med fire. Halve Tonder iligemaade gjoris

og brændis efter Proportion. -- 12) Skjepper skal være

med Jernbeslag og dybe inden i lVe Qvarter, brede

oven i to Qvarter, i Bunden 2Va Qvarter, en halv

1
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Tom mere eller mindre,, dog at de holder atten Potter, 1698.

saa der gaar to Skjepper i Original-Fjerdingen, og kan være 10. Januar.

en halv Pæl storrc, men ikke mindre; de skal have oven

paa Kanterne sex Brænder, i Bunden fire. Halve Skjepper

og Fjerdingkar skal være proportioneret efter hele Skjepper

og ligedan skikkede, men Ottingkar kan være med Baand

af Træ, og efter deris Storrelse med Brænder inden i

og paa Kanterne oven om forvarede. — 13) Salttonder

skal være hoie 4 Qvarter, brede oventil 3Va Qvarter, i

Bunden 3V4 Qvarter, en Tom mere eller mindre, og

være 32 Potter sttirre end Korntonden. — 14) Alt Potte-

maal af Tin, Blik og Træ, skal være lige brede oppe og

nedre, og skal Bunden være flad, uden at gjdre nogen

Huulhed uden eller inden, y- 15) En Potte, som har

sin rette Storrelse, lignis derefter, at der gaaer 36 af dem

udi en Original-Fjerding, skal være hoi 7Va Tom, bred

3V4 Tom, Stemplet sættis uden paa, at de svare just til

Pælen, naar.de ere af Tin eller Blik; og inden paa en

dreiet Ring, naar åe ere af Træ. Kander, halve Potter,

Pæle og mindre Maal gjoris efter Proportion, og stemplis

iligemaade paa Pælen. — 16) Vægtlodde af Jern eller

Kaaber skal stobis eller dreyis efter den Form, som de

nye Vægte hidindtil er gjorde paa, at de store Lod over

et Pund bliver runde, af samme Tykkelse baade oven og

neden, og ligesaa hoie som tykke, med tykke magelige

Haandgrebe; smaa Lod under et Pund bliver firekantede,

og indfattede i Trækister. — 17) Bismere i Danmark og

syndenfjelds i Norge indrettis endeel efter 2 Lispund,

lange ungefer 3Va Qvarter, endeel efter 4 Lispund, lange

ungefer 4 x
/3 Qvarter, og skal flittig iagttagis, at alle

Lodde baade paa 2 og 4 Lispund Bismere bliver gjorde

lige tunge, nemlig 3 Pund IV« Lod dansk Vægt efter

det Lod, som lindis hos de andre Originaler; i Norge

nordenfjelds maa Bismere indrettis paa een eller to Voger,

er 36 eller 72 Pund; og bliver lange, de paa een Vog

ungefer 3 2
/3 Qvarter, de paa to Voger ungefer 4Va

Qvarter, og Loddene ligesaa tunge" som de forrige;
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1698. Stemplet skal baade sættis paa Stangen, paa et beqvera

10. Januar, sted, og paa Loddet. — 18) Det Justeringsmerke M., som
^ s,

"

liidindtil af Voris ved Maals og Vægts Inspection Commit-

terede er brugt , skal herefter ei brugis til noget Maal

og Vægt at stemple eller brænde, men skal, isteden der-

for, enhver af de fem forordnede Stæder bruge et andet sær

Bogstav til Justeringsmærke, nemlig: Kjobenhavn det Bog-

stav K., Aarhuus R., Aalborg L., Christiania C, Bergen B.,

og skal derforuden paa alt Maal og Vægt af Metal, item

paa Tonder og Skjepper sættis Vor Ciffer med Krone, og

ellers hver Stads Vaaben, efter den Maade, som hidindtil

paa det nye Maal og Vægt haver været brugeligt. —
19) Skal enhver af forskrevne fem Stæders Magistrater

have Magt og Rettighed til at bemegtige sig og cassere

som ulovlig, alt Vægt og Maal, som i deris tillagde Di-

strict findis stemplet eller brændt med nogen anden Sfads

Mærke eller Stempel; dog at det, som af Voris Commit-

terede hidindtil er forfærdiget eller stemplet, holdis over-

alt for got og lovligt, saa lenge det befindis rigtig og

ufordervet. Og skal raeerbemeldte fem Stæders Magistra-

ter og deris Efterkommere være forpligtede til at parti-

cipere i al Vægt og Maals Omkostning, og derimod nyde

hvad derved kan vindis.

III. Capitel. Om hvo forpligtet er at have nye Maal

og Vægt, — 1) Magistraterne udi hver Kjobsted overalt i Dan-

mark og Norge skal skaffe paa deris Raadstuer de for-

nemste Sorter Maal og Vægt, nemlig: En Jern -Alen, en

Potte af Kaaber, et Lod af et Pund og et andet af et

Lispund, paa det Alle derved kan provo de Stykker, om
hvis Rigtighed der kunde tvilis. — 2) De skal og for-

skaffe sig der en vel beslagen Korn-Tonde og en Skjeppe,

hvilke de hvert andet Aar skal lade conferere med Origi-

nalerne paa de tilforordnede Kjobstæders Raadstuer, med

mindre de lader dem gjore af Kaaber eller Jern. —
3) Paa alle Veyer-Uuse skal være fuldkommen ny Vægt,

fra halve Skippund ned ad til et Fjerding-Pund, og skal

Veierne selv bekoste et halv Skippunds-Lod, som til Model
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og (Prove skal staa paa Raadstuen i Magistratens For- 1698.

varing. — 4) Paa Kongens Holm, ved Kongens Toi-Huse, 10. Januar.

Gjet-Huse, Proviant-Huse, ved Amterne, paa Toldboderne,
'

og ellers hvor nogen stor Oppeborsel er. enten ved Voris

egne Slotte, eller paa Proprietariernis Gaarde, skal være

saa meget rigtig Maal og Vægt som behovis. — 5) Alle

som nogen Handel drive, enten i stort eller i smaat, i

Kjobstæderne og paa Landet, med Vare, som bor at veyis

eller maalis, skal have behovende nye Maal og Vægt;

dog er derfor ei en Bonde, som selger sine Vare i Kjob-

steden i Borgernis Huse, eller en Borger, som kjober

sin Fornodenhed i smaat hos Kræmmere, Tappere og

Hokere, forpligtet at have Maal og Vægt, uden de selv

vil , med mindre nogen af dem udsælge noget i smaa

Partier, enten paa Torvene eller i deris Huse. — 6) Alle

Viin-
% og 01 -Tappere, Gjestgivere og Hokere, skal have

saa mange lovlige stemplede Maal, som de til deris Han-

del behove, til at fornoie enhver, som i deris Huse vil

have Vårene i de. rette Maal, eftersom Kruse, Glas og

saadanne Kar til Maaling agtis og holdis som ulovlig

og falsk Maal. — 7) Alle Mollere skal, for hver Qværn

de bruge, have et stemplet Kaaber- Told kar af en Pottis

Storrelse. — 8) Hvo som i Handel og Vandel, Kjob og'

Salg, Skatters og Afgifters Oppeborsel, bruger anden

'Vægt og Maal end det af Os allernaadigst forordnede nye

Vægt og Maal, som lovlig er brændt eller stemplet, skal,

foruden Skadens Erstatning, miste samme Vægt og Maal,

og derforuden bode forste Gang fra een til lire Rigsdaler,

efter Sagens Beskaffenhed, men skeer det tiere, da straffis

som Falsknere. — 9) Findis noget gammelt Maal og

Vægt i nogen Mands Huus, skal det strax casseris, og

for hver Stykke bodis, om det er i.Rjobstæd, to Rigs-

daler, men er det paa Landet, da een Rigsdaler, og om
noget gammelt Maal og Vægt findis i nogen Stervboe efter

de Afdode, skal ovenskrevne Boder af Stervboernis Midler

ved Skifternis Forvaltere udtagis, og Vedkommende tilstillis.

IV. CAriTEL. Om Maal og Vægts Brug. — 1) Med
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1698. det rette danske stemplede Alne-Maal skal niaalis Lærret,

10. Januar. Klæde, Vadmel, Cartun, alle Slags Sloffer af Silke, Uld

g Linnet, og det midt paa Toiet; item alle Slags Baand,

Snorer, Kniplinger og deslige, af Inden- eller Udenlands-

Vare, som i Alne-Tal pleier at forhandlis. — 2) Brænde-

ved skal maalis med et brændt vinkelret Favne -Maal,

som skal være en Favn i Hoiden og Breden ; af Brolegger-

Arbeid skal og en Favn forstaais i Firekant, een Favn bred

og een Favn lang. — 3) Alle Konstneris og Håndværkers

Arbeidc, af Mimr, Træ, Jern eller Steen, skal fortingis

og gjoris efter den rette Danske Fod og dens Tol og

Linier. — 4) Udi Land-Maaling og Reebsmænds Forret-

ninger, Husis og Grundis Maal, Jord-Arbeide og Graven,

jnaa ei andet Maal brugis end Dansk Alen, og Dansk

Rode, som er fem Alen i Lengden. — 5) Alt Tommer

skal og selgis og forhandlis efter sin Lengde i pansk

Alen
;
Tykkelsen paa tilhugget eller sauget Tommer maa-

lis i Tom og Linier, men Master og rundt Tommer i

Palmer, hvoraf tre gjor ti Tom og ti Linier. — 6) Med

rette stemplede Kande-, Patte- og Pæle-Maal skal maalis

og selgis 01, Viin, Brendevin og alle andre Slags Drikke-

Vare, samt Melk, Honning, Edike, Olie, Tran og Tjære,

saavelsom Korn, Gryn, Salt og deslige Vare, som maalis

med Skjeppe-Maal; naar deraf selgis mindre end en

Ottendedeel af en Skjeppe, skal det maalis med Potte-

og Pæle-Maal. — 7) Aldelis ingen Maale-Toude eller

Skjeppe-Maal maa brugis, uden de som ere tilborligen

.
stemplede eller brændte

,
og skal alt det , som dermed

maalis, lovlig istyrtis med Skuffer, uden siden enten at

trykkis eller skuddis. — 8) Alle Vare skal maalis uden

Top, og strygis efter Breden med et Linie-ret rundt Stryg-

holt , uden alene . Steenkui og andre Kul , item Bark,

Æbler, Rodder og andre store Frugter, som maa maalis

med en lovlig Top. — 9) Naar noget af Erter, Hvede,

Boghvede, Rug, Malt og Byg, enten i Tiende eller Land-

gjelde ydis, da skal paa hver Tonde et Fjerdingkar for

Toppen givis til Opmaal, og halfandet Fjerdingkar paa
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liver Tonde Havre. — 10) Med Korn-Tonden skal maalis 1698.

alle Slags Korn og Frugter, og efter Korn-Tonden ind- 10. Januar,

rettis Maale-Tonder til Kul og Kalk. — 11) Med Salt-""
r *

Tonden inaalis alt Salt, og efter Salt-Tonden indrettis

Maale-Tonder til Steenkul og Bark. — 12) Humle og

Meel skal ei selgis med Skjeppe, men efter Vægt ; i Land-

gjelde er tolf Lispund Meel en Tonde. — 13) Alle Vare,

som gjor mindre end en Tonde, skal maalis og selgis

med Skjepper, Fjerdingkar og Ottingkar, som ere indrettede

efter Korn -Skjeppen; hvad mindre er end et Ottingkar

skal maalis med Potte- og Pæle-Maal. — 14) Saasom er

fornommen, at stor Svig skal være begaaen med Salt-

Skjepper, da skal herefter alle Salt-Skjepper, Halve og

Fjerdingkar, ganske være afskaffede, og maa dermed ei

st?lgis eller kjobis enten Salt eller nogen Slags Vare, og

skal de alle isonderslaais, og holdis, hvor de efter Paaske

forstkommende lindis, for ulovlig Maal: hvorimod Salt

skal udselgis, naar det er mindre end en Tonde, med

Korn -Skjeppen, og regnis da ti Korn -Skjepper paa cu

Salt-Tonde. — 15) Efter Ol-T6nders Storlighed skal ind-

retlis alle Tonder, som brugis til Meel, Smor, Tallig,

Sæbe, Kjod, Fisk, Tran, og andre Kjobmands-Vare ; halve

Tonder, Fjerdinger og Ottinger efter Proportion. —
16) Ingen anden Vægt, end dansk Vægt, maa brugis til

at veie Victualier, Specerier og allehaande Kram -Vare,

som Silke, Guld- og Solf- Kniplinger og Posementmager-

Arbeid, og andet, hvad Navn det haver, som pleier og

bor selgis efter Vægten. — 17) Massiv Guld og Solv skal

veyis med Kolnisk Vægt, som her er lignet og stemplet;

Apotheker-Vare, som til Medicamenter forskrivis, veyis med

sædvanlig Medicin- Vægt, men naar de selgis i Gros.

veyis de , som alt andet , med stemplet dansk Vægt. —
18) Paa Veyeskaaler skal Armene være af lige Længde og

Tykkelse, og Skaalene lige tunge, at naar Godset om-

: skiftis i den Skaal Loddene ligger, og Loddene i Godsets

Skaal, skal samme Lighed i Vægten, som tilforne, be-

lindis. — 19) De stemplede Jern-Bismere paa to og fire
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.1698. Lispund, maa brugis udi al Handel til grove Vare, saa-

10. Januar, som.- Jern, Staal, Bly, Hamp, Hor, Uld, Tallig, Kjod,

Flesk, tor Fisk og andet, man til Huusholdning ind-

kjober, hvis Værdi ei er over sexten Skilling Danske

Pundet, og Vægten ei overgaaer fire Lispund, ellers, i

andre Tilfælde^ skal brugis Skaale-Vægt med rette stemp-

lede Lod* — 20) Intet maa maalis med Potte, som kan

maalis med storre Maal, som Tonder, Skjepper og Fjer-

dingkar, ei heller maa noget maalis med Skjeppe, som

kan maalis med Tonde. Iligemaade maa Vare af stor

Vægt ei veyis i Partier med Bismere eller smaa Vægt,

men med tilborlig stor Vægt. — 21) Naar nogen Viin-

eller Ol-Tapper, Kræmmer, Hoker eller deslige Haand-

terendis i smaat, befindis at have givet nogen Bonde,

Tjener eller andet udskikket Bud, mindre Maal og Vægt

end ret og lovligt, da skal Husbonden selv svare den

Kjobende til Skaden, og derforuden bode til de Fattige

forste og anden Gang to Rigsdaler, om Vårene er under

en Rigsdalers Værd, og ere de over, da tre Gange saa

meget, som de ere værd; men befindis Nogen med saa-

dan Forseelse tiere, da straffis i hoicste Maader efter

Sagens Beskaffenhed, som for forsætlig Bedrageri.

V. Cåpitel. Om Maal og Vægt, som fordervis og

forandris. — 1) Forslidt og fordervet Maal og Vægt maa

ei repareris af andre end af dem, som haver Rettighed

til at gjore det af nye, og skal alleSmedde, Bodikere og

andre, som sig saadan Reparation paa egen Haand fore-

tage, være samme Straf undergiven, som ommeldis i det

andet Capitels femte Artikel, om det der gjoris af nye. —
2) End befindis nogen forsætlig Forandring paa Maal og

Vægt, være sig med Stavers Indsættelse eller Bundens

Forflytning i Tonder eller Skjepper, med Tin-Maal og

Kaaber-Maals Ud- eller Iudhamring, med Bismer-Tappe,

Stengers eller Loddis Forandring, eller anden deslige

Svig, hvad Navn det have kan, da straffis som Falskenere,

baade de det haver gjort eller ladet gjore , saavelsom de

der saadant forfalsket Maal og Vægt vidende bruger. —
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3) Al Vægt og Maal, som af Brug. er forslidt, forstodt 1698.

eller i andre Maader af Hændelse fordervet eller foran-
v
rr

P

T"*"""'
10. Januar.

dret , saaledis , at det ban rettis , skal skikkis til den

Byes Magistrat, som Districten med Maal og Vægt for-

syner, hvor det, om muligt er, for en billig Betaling

maa repareris og paa nye stemplis. — 4) 1 de Kjob-

stæder, hvor der er bestilt By is Maalere og Veyere, skal

Magistraten have Indseende, at deris Maal og Vægt er

rigtig, og være ansvarlig til hvis Skade Nogen for des

Urigtighed kan tilfdies. — 5) Befindis Nogen at bruge

Vægt og Maal, som af Ælde eller Brug, eller anden Til-

fælde, kan være forandret, da, om enten des Brost er

kjendelig, eller og tilforne paa des Urigtighed er klaget,

straffls som for ulovlig Maal og Vægt, efter foregaaende

3. Capitels 8. Articul. -r Hvis Straf- Boder, som nogen

i forskrevne Maader for sin Forseelse kan tilkomme at

udgive, skal Magistraten , i hvis District de falder , strax

lade indkræve og til de Fattige uddele. Hvorefter alle

og enhver sig allerunderdanigst haver at rette, og for

Skade tage vare; og byde Vi hermed og befale Voris

Grever og Eriherrer, Stiftbefalingsraænd, Amtmænd, Lands-

dommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad,

Fogder og alle andre, som denne Voris Forordning under

Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa be-

horige Steder, til Allis Efterretning, strax lader læse og

forkynde. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn den 10. Januarii

Anno 1698.

Reskript til Amtmand Christian Muller, ang. 29. Marts

hans Vinter - Ophold i Danmark. Khavn 29.

MartS 1698. — Norske Tegn. XV, 334; Uddrag hos

M. Ket. III, 298 og Fogtm. II, 729.

Christian den Femte &c. V. N. T. Vide maa du,

at Vi , efter din herom alleruuderd. gjorde Ansogning

og Begjering, allern. haver bevilget, at du herefter hver

Efterhost med et af de Skibe som Island beseigler, maa

»
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1698. reise hid, og her om Vinteren forblive, dog at du hver

2^^^ Gang for din Afreise der fra Landet saadan Anstalt gjor,

at Voris Tjeniste, saavidt den din Amtmands -Bestilling

vedkommer, ei formedelst din Fraværelse forsommet vor-

der. Derefter du dig allerund. haver at rette. Befalendis

&c. Hafn. d. 29. Martii 1698.

9. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlowe,

ang. Tilbagesendelse af udskrevne Søfolk fra

Island. Khavn 9. April 1698. - Siell. Tegn. LI, 84.

Christian den Femte, <ftc. V. S. G. og B T. Eftersom

Vi maa fornemme, at de Personer, som Vi Anno 1696
allernaadigst beordrede Amtmanden paa Vort Land Island,

Os elskelig Christian Muller, derfra Landet at hidskikke,

til at bruges for Baadsmænd i Vores Sotjeneste og nu
skal være 18 i Tallet, skal dertil udygtige, befindes, og
at de selv skal begjære til deres Hjem igjen at maatte

komme, da er Vores allernaadigste Villie og Befaling, at

Du strax taler med Kjobmændene her i Staden, som
handler paa Island, at de med deres Skibe, som forst

herfra did til Landet seiler, lader forskrevne 18 Personer

over komme. Dermed <fcc. Hafn. d. 9. Aprilis Anno 1698.

7. juli. Althings-Resolution ang. Mulkter for dem som
ikke erlægge offentlige Afgifter i rette Tid.

7. Juli 1698. — Althingsh. 1698, Nr. 57.

Å sama ari var i logréttu auglystur ddmur logréttu-

mannsins i Hunavatns syslu, Bjorns Hrolfssonar, genginn

afc Vindhæli 1698, 27. Aprilis, i hverjum hann sefur til

logmanna og logrétlumanna å l>essu Oxarår aljDingi tvo

pdsta, sa fyrri vifcvikur fceim skyldum, er tilheyra

veraldlega yfirvaldi, sem logsagnarinn Jon Illugasou

ékærir ab Thomas Bjornsson liafi inni haldifc fram yfir

sifrvanalegan ti'ma. Er almennileg meim'ng 16g}n'ngis-

manna innan vebanda nppå ^ennan post, ab Thomas
Bjornsson hafi rétt soktur verib uppå hans kéngsskyldna-

<
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gjald i J^eirri syslu sera hans bu liggur, og raesti hlutur

hans fjår e&a fjår-åvaxlar er, og l>ar skiptiti'und af goldifc,

hvort heldur nema kann skatti, gjaftolli ebur u'und, og

vib skatthaldi liggi 6 aura sekt, v'ib gjaftolls haldi 4

marka, og vift ti'undar haldi 3 marka sekt, og sækist

sem vitafé. En J>ac) vifrrikur ]peim o&rurn doms posti,

um sekt å logmannstolls haldi, virbist logjringismonnum

innan vebanda, afc vi?) liggi bréfabrota sekt, 8 merkur, eptir

velebla herra amtraannsins Christians Mullers Resolution 1
).

Althings-Resolution ang. Tiendepligten. 9. Juli 9. Juir:

1698. — Althingsb. 1698, Nr. 74.

Uppå innlegg Gubmundar olafssonar, viovikjandi

tiundura; er andsvar logl^'ngismanna innan vebanda, ab . •

Jielr ei annars viti, en rétt og billegt sé, ao J)ær kongs-

jarSir , sem keyptar hafa verio og bændaeign eru nu

vorbnar, skuli logli'undum fjorum tiundast, eplir gomlum

fororbm'ngum. — Item segjast Jjiéir ei vita, ab klaustur-

haldaranna lausafé "sé fri fyrir J>vi, ab fjorår tiundir skuli

af Jm gjaldast.

Ordre til Kammer -Collegium, ang. Afgifts- 17. Septbr;

Paalæg paa Indforsel af Fisk og Tran fra Cal-

din i Moscovien. Kronborg 17. Septbr. 1698.—
Rentek. Exped. Prot. 25, 470.

Christian den Femte &c. Saasom endeel af Vores

Undersaatter, som af Os til Islands Beseigling ere octroy-

erede, allerund. hos Os haver ladet andrage, hvorledis

at, til stor Indpas udi de dennem paa Islands Beseigling

allern. meddelte Privilegier, og til deres storste Skade og

Ruin, de udi Vores Riger, Forstendomme og Lande Tra-

l

) Denne paaberaabte Resolution er en Bekjendtgjorelse fra

Amtmanden, hvorved alle Sysselmænd befales regelmæssig

at indsamle og gjore Regnskab for Laugmandstoldenj

under Mulkt som for «Brevebrot». Denne Bekjendtgjorelse,

dat. G. Juli 1696, er trykt i Althingsb. 1696, Nr. XXII.

1698.

7. Juli.
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1898. liqvcrende paa Caldin skal indfore stor Quantitet caldinskc

^g^J^ Fisk og Tran udi Vores Rige og Lande, hvoraf de ei

nogen Afgift til Os erlægger, saa at forbem1 ' Islands

Octroverede ei skulle kunne holde Marked med de andre,

og derfore allerunderd. anholder om nogen Forhdielse

udi Tolden paa bemu Vare, naar de indforis. Da, som

Vi saadan deres allerunderd. Ansoguing allernaad. haver

bevilget, saa haver Vi aliern. for got befunden, herom

saadan Auordning at gjore, at herefter, til Vores videre

Befaling, af hver Skippund Fisk 2 Rdlr. og af hver

Tonde Tran 1 Rdlr. , som fra for" Caldin udi Vores

Riger Danmark og Norge vorder indfort, udi ToJd skal

betales. Hvorefter I eder allerunderdanigst haver at rette,

og derom paa behorige Steder al fornoden Anslalt gjore.

Befalendes eder Gud. Givet paa Vort Slot Kronborg den

17. Septembr. Anno 1698.

23. septbr. Kongelig Resolution ang. Indforsel af fremmed

Rug o. s. v. til Island. Kronborg 23. Septem br.

1698. — 1 Anledning af de islandske Kjobmænds Andragende

af 12. Septbr. 1698, om, paa Grund af de hoie Kornpriser,

at maatte indfore frit for Told og GonsunUion saa megen

fremmed Rug, Hvede, Brod og Rornbrændevin som behovedes

til den islandske Udredning; ledsaget af Rentek's. Erklæring

22. S. M. — Rentek. Deliber. Prot. 44, 115.

Efter de af Supplikanterne anforte Omstændigheder

ere Vi aliern. tilfreds, at de (islandske Kjobmænd) saa

megen Rus, Hvede og Kornbrændevin fra fremmede

Steder, fri for Told og Consumtion, maa indfore, som

til Islands Provianterings Fbrnodenhed for tilkommendes

Aar kunde behoves, dog uden nogen videre Conseqvence,

end for samme -Aar, saa og at herunder ingen Undersleb

begaaes, mens at de saaledes fri indforte Vare til Islands

Proviantering og ei til nogen anden Brug vorder anvendt

;

mens hvad Brodet angaaer, da, som det vilde betage en-

deel af Indvaanerne her udi Byen deris Næring, vil der-

med forholdes som sædvanligt haver vaaren; hvorefter
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de Vedkommende sig allerund. haver at rette. Givet paa 1698.

Vor Slot Kronborg d. 23. Septembr. Anno 1698. 2$. Septbr.

Aabent Brev at Sosters ÆgtebiJrn skulle gaae

til Arv forud for Broders uægte Bcirns Ægte-

born. Khavn 2. Mai 1699. — Norske Reg. 18, 161*;

M. Ret. IH, 259.

Vi Christian den Femte &c. G. A. V. At eftersom

Thorleifur Magnussen og Torfe Magnussen, fra Kulla i

Dyrefjords District
1 paa Vort Land Island, for Os aller-

underd. haver ladet andrage, hvorledis de skal have en

hoibedaget Modersosler, navnlig Olof Thorleifsdatter, hvil-

ken at arve ei skal findis nogen nærmere, end de, som

hendis Sosters Ægte-Sonner, paa den ene, og hendis Bro-

ders uægte Datters ægte Son paa den anden Side: saa

have Vi, efter bemta Thorleifur Magnussen og Torfe Ma-

gnussen, deris herom allerunderdan. gjorde Ånsoguing

og Begjering, allern. bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilger og tillader, at de, som bem" deris Moderssosters

Olof Thorleifsdatters Sosters ægte Sonoer, efter Loven maa

og skal eragtes for hendis rette Arvinger, fremfor for
nc

hendis Broders uægte Datters ægle Son. Forbydendis &c.

Bafo. d. 2. Maji Anno 1699.

Althings-Resolution ang. Fodring af Tyre til t. Juii.

Brug for Reppen. 5. Juli 1699. — Althingsbog

1699, Nr. 17. •

f>ann 5. Julii var upp lesinn i logréttu a Oxarar

J)i'ngi einn domur ur Veslmannaeyjum
,
genginn af syslu-

manninum Olafi Årnasyni, dat. 1699, 1. Maji, vi&vikjandi

J)vi ^arfanauti, sem umbobsmaburiun Mons* Niels Rigels-

son doms og lei&rétli'ngar å beiddist, hvem dom fyrnefndur

logsagnari hefir hingab lagt til logJ)i'ngismanna, hvers

doms inntak svo meftal annars hljd&ar : «J)å dæmum ver

og ålyktum, ao sérhver biiandi nia&ur, sem grasnyt hefir,

l

) d. e. fra Aufckula i Arnarfjord.

* 35



546 Althings-Resolution om Fodring af Tyre.

1 J)essari sveit, svovel umbobsmaburinn , hver hann kann

ab vera, sem og prestaroir, sku li gjalda ep tir vallalali,

J>rjå fiska eptir hvern kyrfdburs voll, til vigtar, hverja

J>rjå fiska ab sérhver innbyggjari skal betalab hafa fyrir

tringmariumessu å sérhverju åri, ab forfallalausu, en

nautib skikkist J>eim manni i sveitiuni til eldis, frå

krossmessu å haust og svo lengi sem meb f>arf å vordag

til hiiss og fdburs, sem bezt synist fær til heys og

annara mebala, en reynist nautib éduglegt, fyrir J)ær

orsakir sem i mannanna valdi er ab ab gjora, t>å svari

så sami, sera nautib heldur, ollum skaba l>ar å J)eim

sera fyrir" skabanum verbur, eptir atvikum, en hver sem

ekki åburnefnda fiska geldur forfallalaust, og J)eim i

tråssi heldur, sé sekur eptir logmali, svo sem så er

domrof gjorim. — Og voru 16gJ)ingismenn innan vcbanda

[)essu doms inntaki sam^ykkir, til skyldandi almiigann,

bæbi i Vestmannaeyjum sem og hér å fostu landi , ab

hann å engan hått afræki, allra sizt i horbu åri, si'na

målnytu, sem gub hefir gefib til fosturs landinu, og svo

skuli hér eptir hreppstjorar i hverri sveit, bæbi hér å

landinu og i Vestmannaeyjum, einkanlega og alvarlega

nibur setja og til skikka å venjulegri hreppa stefnu, hver

eba hverir i J)eirri sveit skuli taifinn fobra, sveitinni til

nota, og eplir J>vi sem heyskaparhåtturinn i hvert sinn

falla kann, vissan betalning uppå selja, hvab koma skuli

fyrir hverrar kyr hafnan, og J>ar sera venjulegt kann

vera ab goldnir séu vib sjåfar sibur J)rir fiskar fyrir

sagba biis-naubsyn, eba i obru jafngildu: f mat, heyi,

fobri ebur slætti, l)å
synist billegt, ab i stabinn l>riggja

fiska betalist i prjonlesi, skinnavoru ebur ^esshåttar lands-

voru fjogra fiska virbi, meb refjulausum greibslum, sera

hreppstjorar fyrir segja.

6. Juli. Althings-Resolution om Lodliners Brug til

Fiskerie omkring Akranæs. 6. Juli 1699. —
Althingsb. 1699, Nr. 36.

Uppå J)aun hérabsddm virbuglegs syslumannsins Jons



Althings-Resolution om Lodliner. 547

Sigurbssonar, genginn ab Heynéii å Akranesi d. 8da 1699.

næstlibna Maj i 1699, vibvikjandi loba brukun i J>v£ plåzi

kringum Akranes, fra Syrusleini fyrir innan lonriholm

allt ab Melabolma , sem er vib mynnib å Borgarfirbi,

hvort ei af dæmast skyldi, einkanlega utan vertibar, eptir

undirréttiogu hreppstjoranna og annara skipaeigenda, ab

oh'bandi séu, sveitinni til skaba, en kann j)6 vera, ab

nokkrir af innbyggjandi sveitarinnar almuga kalli ser

skaba von, ef sil loba brukun sé aldeilis af dæmd i lébu

plåzi. Er andsvar og ålyktun logjn'ngismanna innan

vebanda uppå téb efni, bæbi eptir undirréttmgu velnefnds
%

syslnmannsins, sem og fleiri, er til l>ekkja kunua, ab

ulan vertibar skyldi enginn mcga bruka fiskilobir i tébu

takmarki , fra tveggja postula raessu å vor og til Jriug-

mariumessu, undir sekt og viblogur sem velnefnds syslu-

mannsins domur åkveour; en fra Jungmariumessu og til

Pålsmessu skuli vera leyfilegt og h'banlegt, ab J>eir ion-

byggjararnir bruki fiskilobir, sem J>ab kunna og megna,

en hvcrnig skiptum {)ar af haga skyldi sé eptir forsogn

syslumannsins meb gobra manna råbi å hentugum tima;

svo og ef »hann kann verba var, ab nokkur ohæfileg

oeim'ng ebur tvi'drægni kunni verba milli sveitarinnar

innbyggjara moti J)essum ddmi, t>å gjori hann alvarlega

meb gobra manna abstob j)ab i U'ma nibur dempa, og

- almugann vib vara, ab sér ei sjålfum orki blessunarleysis

vegna oeimngar, kifsemi og areiti'ngar innbyrbis liver

vib annan.

Forordning (Frederik den Fjerdes) om Stemplet- 10. oktbi.

Papir. Khavn 10. Oktobr. 1699'. — Rentek.

Exped. Prot. 27, 122—139 ;
Original-Aftryk idet Kgl •ogUniversit.

Bogtrykkene; Qvart-Forr. III, 18; Rubr. hos Schpu II, 2. —
Ikke publiceret i Island, men dog anvendt der i iJenseende

til den i $ 6 (der er ligelydende med den ovenfor anforte For.

') For. 31. Jan. 1G91. — For. 23. Jan. 1719; For. 27. Nov.

1775 (ugjeldende i Island ifolge Kgl. Resol. 27. Nov. 1775).

35*
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1699. 31. Jan. 1691 § 4) paabudne Afkortning af 1% af Gager m.

10. Oktbr. v - — Jevnf. Rentek. Skr. 2S. April 1807; Finants- Deput.

—— Skriv. 15. Sept. 1848. — Ophævet ved kgl. Resol. 31. Oktobr.

1848, jevnf. og Tioindi fra algfngi 1847, S. 554.

1700. Reskript til Amtmand Muller og Biskoppen

3^ApriT i Skalholt, Mag. Jon Thorkelsson Vidalin, ang.

Gejstlighedens Hyldingseed. Khavn 3. April 1700.

— Norske Tegn. XVI, 91 b
; Uddrag hos M. Ket. III, 397.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Eftersom Gud

allermægtigste haver, efter sin guddommelige Villie og

' Forsyn, fra denne Verden til sit himmelske Riges Herlig-

hed ved den timelig Dod bortkaldet Voris elskelig kjere

Herr Fader, den stormægtigste Konge og Herre, Herr

Christian den Femte, Konge til Danmark og Norge, de

Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stor-

marn og Dytmersken , Greve udi Oldenborg og Delmeu-

horst, da er Voris allern. Villie og Befaling, at I alle

Præster og andre Geistlige i Skalholt Stift for synden

der paa Island paa beleilige Tider og Steder med for-

dcrligste for eder lader kalde, og paa Voris Vegne den-

nem forelægger Os deris allerunderdanigste Troskabs-Eed

corporlig at gjore, efter hosfolgendc Formular, saasom

den sig efter enhvers Bestilling kan skikke, og derforuden

at underskrive Eden efter samme Formular paa slet

Papir; hvilke skriftlige Eder, naar du, Os elskelig Mag.

Jon Torkelsen Vidalin , din tilligemed har underskreven,

I Os med forste Skib, som i nærværende Aar der fra

Landet hid gaaer, allerunderd. haver at tilskikke. Der-

med &c. Hafniæ den 3. Aprilis Anno 1700 \

3. April Reskript til Amtmand Christian Muller,

ang. de Verdsliges Hyldingseed. Khavn 3. April

!

) Ligelydende Reskript s. D. udfærdiget til Amtmand
«Christian Muller og Bjom Tollefsen

, Biskop i Holle

Stift for norden paa Island«.
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1700. - Publiceret paa Althinget 1. Juli 1700 og indfort i 1700.

Althingsbogen s. A. Nr. 1; Norske Tegn. XVI, 92; Rubr. bos ^TpriT
M. Ret. III, 398. •

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Eftersom Gud

[o. s. v. ordret som i foregaaende Reskript] ... da er Voris

allernaadigste Villie og Befaling, at du alle Civil-Betjente

der i., Island, saavcl som andre af Indbyggerne, som

Jordegods der i Landet eier, paa beleilige Tider og

Steder med fordeiiigste for dig lader kalde, og paa Vore

Vegne forelægger : Os deris allcrunderd. Troskabseed cor-

porlig at gjore, efter hosfolgende Formular, saasom den

'sig efter enhvers Bestilling og Tilstand kan skikke, og

derforuden at underskrive Eden efter samme Formular

paa slet Papir, hvilke skriftlige Eder, naar du din tillige-

med har underskreven, du Os med fors te Skib, som inde-

værende Aar der fra Landet hid gaaer, allerunderd. Kaver

at tilskikke. Dermed &c. Hafniæden3. Aprilis Anno 1700.

Patent ang. Indsendelse af Bestallingsbreve 6. ApriL

o. s. v.. til Confirmation. Khavn 6. April 1700.

— Publiceret paa Althinget 1. Juli 1700 og indfort i Altbings-

bogen s. A . Nr. 2 ;
NorskeReg. 19, 70 ;

Uddrag hos M. Ket. III, 399.

V; Frederik den Fjerde «fcc G. A. V. At eftersom

Gud 1 .... haver .... bortkaldet .... Christian den

Femte . . . salig og hoilovlig Ihukommelse, og sat Os

paa den kongelige Throne: da ere Vi ved Voris Regi-

mentis Begyndelse aliernaadigst tilsinds, imod alle og en-

hver af Voris kjere og troe Uudersaatter og Tjenere sær

Naadis og Mildheds Tegn , efter enhvers Vilkor og For-

tjeneste, at betee; hvorfor Voris allern. Villie og Befaling

er, at alle og enhver paa Vort Land Island, som af hoi-

bem** Voris elskelig kjere Herr Fader i Hænde haver hans

Bestallingsbreve, Privilegier, Exspectantsbreve paa Bestil-

linger, Beneficier eller andre deslige, ingen undertagendis,

skal indsende med Skibene, som gaaer derfra hid i næst •

o. s. v. .som i foregaaende Reskripter.



550 Patent ano Confirmationer.

1700. tilstundende Efterhost, deris Supplicationer, med rigtige

^"^Jp^Copier af samme Breve, nemlig, de som haver faaet deris

Expedilion af Voris danske Cancellie , i samme Voris

Caucellic, og de, som af Voris Rentekammer er hleven

expederet, i Rentekammeret, paa det Vi enhver, efter

Sagens Omstændighed og egentlig befunden Beskaffenhed,

saavidt billigt er, Voris allernaadigste Conflrmation eller

Fornyelse paa samme Voris elskelig kjere Herr Faders

Breve allernaadigst meddele kunde, som dennem og, af

sær kongelig Mildhed og Naade, foruden Betaling skal

gi vis. Hvorefter alle og enhver sig allerunderd. haver

at rette, og byde Vi hermed og befale Voris Amtmand

paa bem te Vort Land Island, Os elskelig Christian Muller,

at han dette Voris Brev paa behorige Steder, til Alles

Efterrelning , strax lader læse og forkynde. Givet <fcc.

Hafn. 6. Aprilis Anno 1700.

lo. April. Forordning om Almanakkens Forandring til

Brugelighed paa Island og Færde. Khavn 10.

April 1700 1
. — Publiceret paa Althinget og (med Und-

tagelse af Schemaet) indfort i Althingsbogen 1700, Nr. 3;

Norske Reg. 19, 72»>; Original - Aftryk fra det kongel. og

Univers. Bogtrykkene; M. Ket. III, 307—309; Rubr. hos

Schou II, 6; Uddr. hos Fogtm. III, 13.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V. At Vi allern.

have for got befunden at paabyde og anordne, saasom

Vi og hermed paabyde og anordne, at udi Vore Lande

Island og Færoe, samt tilhorende Insuler, skal udi nær-

værende Aar 1700, saa snart det kommer efter gammel

sædvanlig Stiil lil den 16. Novembr. , som er en Lover-

dag, Sondagen næst efter være den 28de Novembr. og

tørste Sondag i Advent, item Mandagen næst efter være

den 29de Novembr., Tisdagen den 30te Novembr. og St.

Andreæ Dag, Onsdagen den 1te Decembr. og saa frem-

delis tællis fort, uden nogen Forandring, paa sædvanlig

*) see Althings- Vedtægt 1. Juli 1700.
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Maade, efter her hos trykte Noverabr. og Decembr. Maa- 1700.

neders Tid-Register, hvorefter da alle Breve, Documenter 10. April,

og Forretninger skal dateris, og de forrige gamle Alma-

nakker for samme Maaneder være ubrugelige og afskaffede,

men dersom Nogen paa bemt0 Vore Lande og Insuler,

forend denne Forandring bliver forkyndet, sig kunde

have forskrevet noget til en vis Dag inden næstkommende

Paaske Anno 1701 at efterkomme, skal den , for denne

Forandrings Skyld, være forundt elleve Dagis Frist over

Forskrivelsens Tid , men efter Paaske 1701 skal alting

efterkommis, efter denne nu forordnede ny StiiJs Dag og

Datum; skulle nogen understaa sig, denne Almanakkens

Forandring til nogen forsætlig Svig og Bedrageri i Brevis

og Documenters Datering at misbruge, da skal den Skyl-

dige derfor efter Sagens befundne Beskaffenhed i hoieste

Maader anseeis og straffis. Hvorefter alle og enhver sig

allerunderdanigst haver at rette og for Skade at tage

vare; og byde Vi hermed og befale Vore Amtmænd der

over Island og Færoe, som denne Voris Forordning under

Voris Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa be-

horige Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og

forkynde. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn den 10. April

Anno 1700.

De to sidste Maaneder udi Aar 1700 for Island og Færoe

November.

Fred. 1 alle Helgen.

Loverd. 2

Sond. 3

Mand. 4

Tisd. 5

Onsd. 6

Torsd. 7

Fred. 8

Loverd. 9

23. Trinitatis.

forste Quart.

Sond. 10 24. Trinitatis.

December.

Onsd. 1

Torsd. 2

Fred. 3 sidste Quart.

Loverd. 4 Barbara.

Sond.

Mand.

Tisd.

Onsd.'

Torsd.

Fred.

5

6

7

8

9

10

2. Advent.

Nicolaus.

Ny Maane.



552 Forordning om Almanakkens Forandring.

1700.

10. April
Mand.

Tisd.

Onsd.

Torsd.

Fred.

Loverd

November .

11 S. Morten.

12

13

14

15 fuld Maanc.

16

Sond. 28 1. Sond. Adv

Mand, 29

Tisd. 30 S. Andreas.

December.

Loverd. 11

Sond. 12

Mand. 13

Tisd. 14

Onsd, 15

Torsd. 16

Fred. 17

Loverd. 18

3. Advent.

Lucie.

Tamperdag.

forste Quart

Sond. 19

Mand. 20

Tisd. 21

Onsd. 22

Torsd. 23

Fred, 24

Loverd. 25

4. Advent.

5. Thomas.

Solhverf.

1. Juledag.

Sond. 26

Mand. 27

Tisd. 28

Onsd. 29

- Torsd. 30

Fred. 31

2. Juled. f. M
3. Juled.

20- April. Reskript til Magistraten i Kjobenhavn, ang.

Tilfflrsel til Staden af islandsk Fisk. Khavn 20.

April 1700. — Siell. Tegn. LII, 258.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Saasom disse

vidludseende Tider nodvendigen erfordrer, at Vi maa
bære Omsorg for, at der især kan være Forraad af Tor-
fisk til at forsyne Voris Flaade med: saa er Voris allero.

Villie og Befaling, at I Kjobmændene her i Staden, som
paa Vort Land Island Irafiquerer, strax for eder lader

kalde, og denuem i Voris Nafn tilholder og forelægger,

at hvis Fisk som de der i Landet i Aar bekommer, de
ei til nogen udenrigs maa forhandle, men den direcle
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lade hid/ore, og dersom allerede nogle Skibe ere fil Is- 1700.

land bortseglet, at Kjobmændene da- dennem ved efter-

folgende Skibe beordrer med deris Ladinger lige at hidgaa,

da Vi dennem Fisken efter Markets Gang allern. vil lade
'

betale. Dermed &c. Hafniæ den 20. AprilisAnno 1700.

20. April.

Althings Vedtægt ang. Forandringer i Alma- 1 Ju,i -

nakken. 1. Juli 1700. — Aithingsbog noo, Nrl 3.

Eans Rongl. Maj*" allranåbugustu befalm'ng, sem hér

fyrskri'fui er 1
, meb stærstu undirgefni ab hlyba og eptir lifa,

'

var af logmonnum meb råSi forstandugra manna innan

og utan vebanda svo skikkab og fyrir sett (eptir Jm seni

Jjeim skiljanlegt er) nm eptirkomandi ara timatal J>ess

nyja stils, sem næst kynni gånga ti'm^tali fyrirfarandi

ara eptir J)eim gamla stil , sem ei er svo allt gloggt i

donsku almanaki ab finna, en J)arf 1^6, eptir naubsynlegu

landsins og buskaparins håttalagi ab abgætast, svo eng-

inn misskilningur og tvidrægni utaf liljdtist mebal inn-

byggjaranna:

1) Um vetrar komu, sem hingabtil hefir verib å

J)aun fostudag, sem inn hefir fallib millum J>ess 9da og

18da Oktobris, vill nu til reiknast ab inn falli hér eptir

å l)eim fostudegi, sem er å milli J>ess 19da og 28da

Oktobris 2
, svo ab å })essu yfirstandanda ari byrjist vetur-

inn å 22an Oktobris eptir nyja stil, og er t>a sjålfreiknab

um m i bs vetrar t>orrakomu, svo og um sumar
komu, Jm 26 vikur eru af vetri; item fardaga tib,

{od sex vikur eru af sumri &c. — 2) Um ve,rtf<5ar

ha ld, sera Kongl. MajV syslumann f Gullbn'ngu»syslu,

Mons" Jon EyjdJfsson , meb skriflegu inuleggi fyrir 16g-

réttuna i spursmål færbi , er mi svo til sett, ab verli'b,

l

) see For. 10. April 1700.

a
) efter andre skulde Vinterens Begyndelse være i dette Aar

ansat til Fredagen mellem den 18. og 26. Oktober, men

1703 være forandret til Fredagen mellem den 20. og 28.

(Althingsb. 1703, Nr. 15).
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1700. sem åbur venjulega byrjabist å Pålsraessu , 25. Januarii,

"T^j^""
skuli nu eptir J>eim nyja stil byrjast å næstan virkan dag

eptir kyndilmessu , sera nu å næstkomanda åri innfcllur

l)ann 3J* Februarii, og ncfndur er Blasiusmessa
,
og skal

}>ar i fra haldast um fullar 14 vikur, sem kdngsvaldib

hefir åbur hér i landi til sett. — 3) Vinuuhjiia skildagi,

sem venjulega hefir åbur vcrib å vor-krossmessu, 3. Maji,

skal mi hér eptir haldast eptir nyja stil ab verbiå næstan

dag fyrir Hallvarbsmcssu, ^ann 14d* Maji.— 4) Auxarår-

a
1
J) i n g , sem hingabtil venjulega byrjazt hefir å J)ann

29. Junii, nefnilega Petri og Pauli, skal hér eptir haldast

så fyrsti al})ingsdagur å seljumanna-messu , sem æfinlega

innfellur å {)aun 8da Julii. — 5) Hey-annir, sem

venjulega hafa ått åbur ab byrjast um l>ingmanumessu

leyti, skulu eptir })eim nyja stil hér eptir byrjast å Mar-

grétarmessu, sem æfinlega innfellur £ann loda Julii, og

haldist ei skemur en um fullar 10 vikur, svo njeb J>vi

vist vera mætti um lagasoknir, eptir fornu landslaga

formi. — Hverir helzt sem vera kunna hér i landi,

andlegrar stéttar ebur vcraidlegrar, sem lærbir eru uppå

rimtal, eru vinsamlega umbebnir (eptir sinu viti) islenzkt

rim uppsetja eptir J>eim nyja stil, undir approbationem

ebur stabfestu ebla og velæruverbugra herra biskupanna

{>essa lands, svo J>vf sibur misskilningur ebur sérvizka

kuuni mebal Jdcss fåfrdba almiiga af hljotast, heldur sér-

hver låti sig af sér hyggnari raanni gobmannlega sannfæra,

svo J)vf sibur nokkur yerbi fundinn i J>vi ,
sig mdt Hans

- Kdugl. Maj 1
' allranåbugustu befalningum dhæfilcga ab

forgripa.

6. Juli. Althings -Resolution ang. Ligning af commu-

nåle Bidrag, m. v. 6. Juli 1700. — Aithingsbog

1700, Nr. 52.

J>ann 6. Julii i logréttu voru upp lesnir Jjeir pdstar,

sem virbuglegur syslumaburinn Monsr Jon Eyjdlfsson
i

hafbi å næstlibnum vetri fyrir jol 1699 samanskrifab, raeb

sinni meiningu og lirlausn uppå spursmål og råbfæring

*
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eruverbugs profastsins sera Olafs Péturssonar og forstand- 1700.

ugra hreppstjdra å Ålptanesi, vibvikjandi einkanlega få- 6. Juli.

tæk rar sveitar naubsynjum, hverju 16g])i'ugismenn sam-

[>ykkir og samråba cru, ab vi'&ar um landib skuli eptir

haldast: — I 1. posti er skiljanlegt, ab fear hreppstjornar-

menn orbsakast ab gjora nibursetrringa af sveitlægura

oraogum,
J)å sé billegra ab svoddan komi uppå formegun

og fjarm agn sérhvers bduda i sveitiuui, heldur en uppå

dyrleika og stærb jarbanna, hvort sem å bua einn eba

fleiri, og su gldsa: «til jafnabar«, eptir réttarbot Håkonar.

konungs, skiljist uppå lausafjår magn sérhvers, en ei jorbina

sjålfa. — 12. posti getur um bulausa menn eptir tébri

réttarbot, framfærslubålks 12. kapitula: ef peninga eiga,

skuli svara manneldi og ollum hrepps naubsynjum ab

jafnabi, eptir Jm sem hreppstjornarmenn gjori råb fyrir 1
,

hvab ab skiljist uppå |)eirra lausafjår hæb , hvort heldur

eru lausamenn, })jdnustumenn bændanna, eba J>eir sem å

fyrirsvarslausum hjåleigum eba hålfbylum bua, sem i 3.

posti er um gefib, hvar uppå hreppstjdrnarmennirnir hafi

lagafrelsi ab halda, ei sizt i yfirstandandi harbindaårum,

sdkum sveitar-dmaga meir og meir ab^rengjandi fjolskyldu,

af J>vi ab logbyla-bændurnir einir kunni ei mogulega
9

[>eim sveitanna ^yogslum gegna. — 14. posti getur um
letigjdrn og dduganleg vinnuhju, ung eba gomul, sem

buendurnir lialdi hjå sér fram um sumart/mann, en

sleppi si'ban ut undir veturinn eba å honum uppå sitt

eindæmi, bæbi J)au ab vistfesta og svo J)eim burt sleppa

sveitunum til J)yngsla fyrir utan hreppstjdranna råb, {)å

sé sjålfsogb J)eim å hendur, eptir framfærslubålks 2. kap.,

sex aurar konungi, og varbveiti ])6 draaga sem åbur, sem

skiljandi sé undir • kristilegum aga og straffi, nær sem

leti og ddygb syna.

') Retterb. 23. Juni 1305, § 11.
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1700. Kongelig Confirmation paa den islandske

19. oktbr. Handels-Octroy. Jægersborg 19. Oktobr. 1700.
— Denne Confirmation er bevilget i Anledning af Thronskiftet.—
I Confirmationen er indrykket i sin Heelhed Octroyen af 2.

April 1C89 og sammes Forlængelse af 29. Decembr. 1694,

samt Fortegnelse over de Handlende og de for hver bestemte

Havne og Afgiftssummer , alt stemmende med det under 2.

April 1C89 Anførte. — Rentek. Exped. Prot. 28, 187—203.

23. oktbr. Forbud paa Skjenk og Gave at give og tage.

Kliavn 23. Oktobr. 1700. — Almindelig Lov, men

ikke publiceret i Island, jevnf. Fr. 8. Jan. 1635. — Siell. Reg.

41, 286 b-288; Qvart-Forr. III, 50; Schou II, 8.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at ihvorvel

Voris elskel. kjære Herr Fader, sal. og hoiloflig Ihukom-

melse, haver den 20. Martii Anno 1676 ladet en For-

ordniug om Skjenks og Gaves Afskaffelse udgaa, saa have

Vi dog med storste Mishag maat fornemme, at samme

Forordning af endeel saavel civil som miiitair Betjente,

imod deris alleruuderd. aflagde Ecds Pligt skal væreover-

traad ; hvorfore og paa det Vore lejere og tro Undersaatter

kunde blive befriet for den store Besværing, som dennem

i saa Maader udi deris Sollicitationer kan være bleven

tilfbiet, Vi saa meget desmere fornoden haver befunden,

forberorte Forordning ikke alene at fornye men endog i

visse Stykker at skærpe, saasom Vi hermed strengeligen

og alvorligen ville have forbudet og ganske afskaffet al

Skjenk og Gave over begge Vore Kongeriger og Lande

herefter at givis eller annammis, det være sig til Rettens

Forkrænkelse eller Befordring, under hvad Skin og Præ-

text det og skee kunde, eller for Geistlige, Civil- eller

Militair-Bestillinger at erlange, til hvem ug af hvilke det

kunde være, enten Geistlige, Civil- eller Militair-Personer, •

eller og til nogens Administrations eller Regningers Justi-

iication eller Clarering, eller for Expeditionerne af Voris

Cancellier og Rentekammer (videre end hvad den Anord-

ning, som derom gjort er eller vorder, tilsiger) eller og i

i\
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andre Maader til Voris Skade eller Præjuditz, saa at hvo 1700.

som sig understaar nogen Skjenk eller Gave saaledis at ^rr^TTT'
, , . t t i , i i

Oktbr.
tilbyde og give, skal ei alene have forbrudt dobbelt saa

meget, som samme Skjenk og Gave kan være værd, Halv-

parten til ;Qvæsthuset og Halvparten til Angiveren, men

endog blive anseet som den, der ei med Ærlighed og

Redelighed omgaaes, og være uværdig til noget Embede

videre at betjene, og de, som Skjenk og Gave i saa Maa-

der annammer, skal uden al Naade have forbrudt deris

Bestillinger, Ære og Gods; hvilken Straf alle Voris Be-

tjente og skal være undergiven , som nogen Skjenk- og

Gave ved andre enten directe eller indirecte lader an-

namme. Hvorefter alle og enhver sig allerunderd. haver

at rette og for Skade at tage vare, og byde Vi hermed

og befale Vore Grever og Friherrer, Stiftbefalingsmænd,

Amtmænd, Landsdommere, Præsidenter, Borgemesteré og

Raad, Fogder og alle andre, som dette Voris Forbud

under Vort Cance]lie-Seigl tilskikket vorder, at dedetpaa

behorige Steder til Allis Efterretning strax lader læse og

forkynde. Tsærdelished ville Vi have Bisperne allernaad.

anbefalet, at de, enhver i sit Stift, den Anstalt gjorer,

at dette Voris Forbud bliver paa Prædikestolene til de

Vedkommendis desbedre Efterretning aflæst. Givet &c.

Hafniæ den 23. Oktobr. Anno 1700.
\ *— *

Reskript til Over- Admiralitetet
,

ang. Fore- 25. Decbr.

tageisen af en Smuglersag fra Island. Khavn

25. Decembr. 1700. — siéli. Tegn. lu, 4ii.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Eftersom

Peter Wielandt, Tndvaaner her i Voris kongel. Residents-

stad Kjobenhafn, for Os allerund. haver ladet andrage,

hvoiiedis en udi Holland hjemmehorende Skipper, nafnlig

Adrian Tiesen, er med en Hukkert, som han forte, udi

Rodefjord i Vort Land Island af bemt#
Peter Wielands

og Interessenters Kjobmand og Skipper bleven paagreben,

formedelst han der udi Landet som en Lurendreier med
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.700. Islænderne imod den allern. udgivne Octroye skal have
Decbr. handlet, og som fornt Skipper Adrian Tiesen med endeel

af sine Folk hemmelig udi Island skal være bortromte,

forend nogen Proces imod hannem der i Landet kunde

blive begyndt, Thinget og, som slige Sager efter Octroyen

skulle indstefnis til, skal ligge over 60 Mile oppe i Lan-

det fra Rodefjords Havn, saa at af des Aarsag ingen Dom
derom i Island skal være bleven sogt, men Hukkerten

med indehavende Lading og de ovrige af for
ne

Adrian

.Tiésens Folk hid til Staden bragt; thi er Voris allern.

Villie og Befaling, at I, efter lovlig foregaaende Stevne-

maal, eder forskrefne Sag med allerforderligste forelager,

og derudinden efter dens belindende Beskaffenhed ret-

mæssigen og forsvarligen kjender og dommer. Dermed &c.

Hafniæ den 25. Decembr. Anno 1700.

Reskript til Over-Admiralitets-Retten, ang.
mr\ Realiseringen af en hollandsk Prise forend Doms

Afsigelse. Khavn 8. Marts 1701. — sieii. Tegn.

LUI, 39.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Eftersom

Vi allernaadigst haver anbefalet eder til Paakjendelse at

foretage en Sag, angaaende en paa Rodefjord udi Vort

Land Island paagrcben hollandsk Skipper, navnlig Adrian

Tiesen, som med sin forende Hukkert der i Landet imod

Octroyen skal have handlet, og de paa samme Havn tra-

fiqverende Kjobmænd her fra Staden, nemlig Peter Wie-

land, Peter Riegclscn, Knud Pedersen Storm og Jacob

Nielsen, nu for Os allerunderd. haver ladet audrage, at

I haver for got befunden, at fornefnte Skipper Adrian

Tiesen, som en udenrigs Mand, med Aar og Dags Varsel

bor at indstevnis, hvorover de befrygter at bemeldte Huk-
kert, som her skal være beliggende, skulle, inden Sagen

kommer til Ende, mestendeel blive forraadnet og forder-

vet, da have Vi, efter deris herom allerunderdanigste gjorde

Ansogning og Begjering allernaad. bevilget, at de for-
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skrevne Hukkert efter foregaaende lovlig Vurdering ved 1701.

offentlig Auction til den Hoistbydendc maa sælge, og ^"^MartT
derfor indkommende Penge indtil Sagens endelig Uddrag

udi Retten deponere; dog med det Vilkaar, at om Dom-

men falder dem imod, de da skal svare Vcderparten til

hvis billige Prætensioner han til dennem formedelst Skibe-

rommets Afhændelse kunde have. Derefter I eder aller-

underd. haver at rette. Befalendis &c. Hafniæ den 8.

Martii Anno 1701.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 30. April,

at foranstalte at en af Laugmændene reiser til

Kjobenhavn, for at foredrage om Islands Tilstand.

Khayil 30. April 1701. — Publiceret paa Althinget

1701 Althingsb. Nr. 3; Norske Tegn. XVI, 217; M. Ket.

III, 312.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Vido-

maa du, at Vi, efter Indbyggerne udi Vort Land Island

deris allerunderd. Ansogniug og Begjering, allernaadigst

haver bevilget, at en af Laugmændene der i Island, som

Landet kyndig er, maa med forste derfra gaaende Skibe

hidkomme, Landets Tilstand og deris Anliggende for Os
,

allerunderd. at andrage. Thi er Voris allernaad. Villie

og Befaling, at du Indbyggerne der i Landet det til deris

Efterretning med forste herfra didgaaende Skibe tilkende-

giver. Dermed <fcc. Hafn. d. 30. Aprilis 1701.

Forordning om nlovlig Handels Afskaffelse, 3o. April,

samt nlden Varers dygtige Forarbeidelse paa

Island. Khavn 30. April 1701.— Publiceret paa

Althinget 1701, Althingsb. Nr. 4. — Rentek. Exped. Prot. 28,

515; Original-Aftryk i 4t0 fra det kongel. og Universit. Bog-
trykkene; M. Ret. III, 313; Qvart-Forr. 1701, S. 31; Rubr.
hos Schou II, 26.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V. , at eftersom
Vi ugjerne komme udi Erfaring, hvorledis at Indbyggerne
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1701. paa Voris Land Island skal undcrstaae sig, tvertimod don

30. April, de Negotierende allernaadigst meddelte Octroye, deris

beste og fleste ulden Stromper og andre Vare til Frem-

mede og Lurendreiere, som hverForaar sig under Landet

indfinde, at forhandle, hvilket forvolder, at de Octroyerede

ved deris Ankomst ei med dygtige Stromper til deris

Handels Fortsættelse kan vorde forsjunede, men i den Sted

h udi Betaling for deris Restantzer nodis at an (age mere

Enklebaands-Vanter end de igjen veed at udbringe, den-

nem til storsto Skade og Fortræd, da, som Vi deslige

Misbrug og utilborlige Forhold udi ingen Maade ville

tiisfede, saa anbefalis alle og enhver af Voris Undersaatter

paa Voris Land Island hermed alvoiiigen, at de sig her-

fra ganske og aldclis entholde, og ei med nogen Frem-

mede eller Lurendreier handle og vandle, mens aleniste

med dem, som Octroyen tillader, under Varenis Confisca-

tion, hvoraf Angiveren nyder en Trediedeel, (ivrigheden

en Trediedeel, og de Fattige en Trediedeel ; saa fornemme

Vi og ugjerne, at Undersaatterne udi Voris Land Island

ikke lade sig være angelegen at lade forarbeide deris

ulden Vare saa gode og dygtige, som de ere forbundene

til, langt mindre tager iagt, enten bemeldte Vare haver

sin rette Længde, Vide og Storlighed, som den udi Aar

1684 allernaadigst udgangne Land-Taxt dem til forbinder,

da ville Vi deslige udygtige ulden Varers Virkning og

Forarbeidelse, samt deris Handling imellem Landets Un-

dersaatter og de Octroyerede, hermed alvorligeu efterdags

have afskaffet, saaledis at Stromperne efter Taxten skal

være af een Farve, en dansk Alen lang, og Viden der-

efter, og tre Par Enkelbaands Vanter af lige Godhed

ved et Par gode Stromper, og dersom de ei saaledis be-

findis, da Kjobmanden ei at være skyldig til dennem at

annamme. Thi byde og befale Vi hermed Voris Stifts-

befalingsmand, Amtmand paa Voris Land Island, saa og

Laugmænd og Sysselmænd, at de ei alene, saavidt det

enhver vedkommer, sig herefter allerunderdanigst rette,

men endog samtlige Landsens Indbyggere alvorligen til-
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holde, at de denne Voris alJernaadigste Befaling med 1701.

allerstørste Underdanighed og skyldig Lydighed efterleve. 30. April.

Særdelis haver Voris Amtmand at gjore den Anstalt, at
v^^^w-

hvor Sysselmændene ei boe saa nær Strandsiderne, at de

med den forbudne Handling kunde have Indseende, at

andre gode Mænd da dertil anordnis, saa ville Vi og, at

denne Voris Forordning paa Oxeraa-Althing og siden paa

behørige Steder udi Voris Land Island af Vedkommende

til Allis Efterretning skal læsis og forkyndis. Givet paa

Voris kongeli Residents udi Kjobenhavn, den 30. April

Anno 1701.
, ,

Bevilling for de Handlende, at maa holde 30. April.

Efterliggere i Island. Khavn 30. April 1701.

— Publiceret paa Althinget 1701, Althingsb. Nr. 5; Rentek.

Exped. Prot. 28, 512; M. Ket. III, 317.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V.
i

at eftersom

de Negotierende paa Voris Land Island ved deris aller-

underd. Supplique af 11. Decembr. Aar 1700 aller-

underd. hos Os haver ladet andrage den store Skade*

som baade Voris egne Undersaatter paa bern*
8

Island*

saa og dem self paa Landet, formedelst Efterliggeres Af-^

skaffelse tilfoies, og derimod den store Notte, baade

Indvaanerne, saa og de, kunde vente, om Vi dennem

samme Efterliggere paa Landet allernaad. ville forunde:

saa have Vi, efter deris derom allerunderd. gjorde An-

sogniug og Begjering, og efter de af dennem anforte

Aarsager og Omstændigheder allern. for got befunden,

at ophæve og aldelis afskaffe den 16. Artikul udi den de

Negotierende af Voris eiskel. kjære Herr Fader, sal. og

hoilofligst Ihukommelse, den 29. Decembr. Anno 1694

meddelte og af Os den 19. Oktobr. Anno 1700
#

conflr-

merede islandske Octroye, hvorimod Vi allern. haver be-

vilget og tilladt, saasom Vi og hermed bevilger og til-

lader, at fornefnte Negotierende, udi deris resterende

Forpagtnings-Aaringer, maa holde Efterliggere paa Island,

dog at de sig u(Ji det ovrige udi alle Maader efter Oc-
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1701 troyen forholder. Hvorefter &c. Givet paa Voris konge-

lige Residents udi Kjobenhafn d. 30. April Anno 1701 1
.

30. April.

22. Oktbr.
Commissorium 2

til at undersoge Laugmand

Gottrups Andragender med Hensyn til Island.

Khavn 22. Oktobr. 1701 3
. — Siell. Tegn. Lin, 196.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Vi tilskikke

eder herhos en til Os fra Indbyggerne i Vort Land Island

allerunderd. indkomne Stipplication med nogle Poster

om Landets slette Tilstand, hvis Indhold 1 selv deraf ud-

foiiigere kan see og fornemme. Og saasom de efter Voris

allernaadigste Ordre haver udvalgt og Fuldmagt givet

Laugmanden Lauritz Christensen Gottrup for at hidreise

og gjore nærmere Oplysning derom, saa er Voris allern

Villie og Befaling, at I strax træder i Conference tilsam-

men , der for eder bemeldte Laugmand lader indkalde,

for at hore hvad lian paa bemte islandske Indbyggeris

Vegue haver at proponere, og efter at I alt sligt til Grunde

haver fornommet, da des Beskaffenhed med storste Fliti

overveier og eftertænker, paa hvad Maade 1 formener at

Landet kunde ophjelpis, og det beste muligt er i Stand

sættis, og Os derom eders allerunderd. Relation og Be-

tænkende til Voris videre allern. Resolution med forder-

ligste tilstiller. Dermed &c. Hafu. den 22. Oktobr. 1701.

l

) "Under samme Dato er udfærdiget Befaling til Amtmand

Christian Muller, at rette sig efter ovenstaaende «Bevilling»,

.
hvoraf Copie oversendes, samt at foranstalte, «at det paa

behorige Steder til alles Efterretning vorder publiceret og

forkyndet«. Rentek. Exped. Prot. 28, 514.

*) Commissarierne vare eftersUrevne : Herr Store Canceller

' Greven af Reventlov; Herr Christian Sigfred von Plessen;

Herr Knud Toth ; Herr Christian von Lenthe ; Herr Dit-

lov Wibe; Herr Christian Seested; Ober-Cammer-Secre-

terer Ernst Ulrich Dose; Etatsraad Hans Rosenkreutz;

Amtmand Christian Muller og Amtmand Johan Heidemand.

8
) see Resol. 15. April 1702.
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Commissorium for Conferenlsr. Wormm.fl. 1
,

1702.

at .undersoge Laugmand Gottmps Forslag til en ^T^iartT

Politie-Ordning for Island. Khavn 25. Marts

1702. — Siell. Tegn. LUI, 313 ; Rubr. hosFogtm. III, 47-48.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Saasom Lau-

ritz Christensen Gottrup, Laugmand for norden og vesten ;

paa Vort Land Island, for Os allerund. haver ladet an-

drage, at han haver sammenskrevet og forfattet en Project

til en Politie-Ordning, som sig der med Laudet skal kunde

bcqvemme, saa er Voris allern. Villie og Befaling, at 1

for
ne Laugmand med bemeldte Politie- Ordnings Project

paa en beleilig Tid og Sted strax for eder lader kalde,

derover med hanuem flittigen confererer, og efter at I

alting vel, hvad samme Materie kan vedkomme, haver

overveiet, det efter Fomddenhed saaledis forfatter og ind-

retter, som 1 eragter det til en god Ordning og Skik der

i Landet at være tjenlig, og Os samme Project med eders

alleruuderd. Betcnkende derover, til videre Voris allern.

llcsolution med forderligste tilstiller. Dermed &c. llafn.

den 25. Marlii 1702.

1 ". ^ -

Forordning om den islandske Taxt og Handel. fifc
April.

Khavn 10. April 1702 2
. — Publiceret paa Althinget

1702; Rentek. Exped. Prot. 29, 392-418 3
;

Original-Aftryk

10 Blade i 4U i det kongel. og Universitets Bogtrykkerie; et

7 Commissarierne vare: Conferentsraad Willem Worm;
Etatsraad Niels Bendtzen, Justitsraad Peder Hjort; Doctor

' Hans Wandel; Amtmand Christian Muller og Amtmand

Christopher Heideman.
2
) jevnf. Reskr. 9. Mai 1702; ophævet ved For. 30. Mai

1776.
3
) I Protokollen er denne kongelige Resolution foiet umiddel-

bart til Forordningen: «Vi ville allernaadigst, at denne

Taxt og Forordning skal trokkes og til Island forsendes«

anf. St. S. 418. -
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1702.

10. April

andet senere Khavn 1TG3 hos Borup, 20 Sider i 4t0
; M. Ket. III,

317—328; Qvart-Forr. 1702, 50—67; Rubr. hos Schou II, 71.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. V., at eftersom Gud

allermægtigste ved nogle paa hinanden folgende haarde

Aar og Fiskeriets Mislingelse haver hjemsogt Vores fejere

og troe Ondérsaatter paa Vort Land Island, hvorover de

ere geraadne i Sorg og Fattigdom, saa have Vi af Vores

kongelige Omhue været betænkt, paa hvad Maade de

nogenledes næst Guds Velsiguelse kunde hjelpes, og der-

fore allernaadigst ladet det forhandle hos Vores islandske

octroyerede Kjobmænd her sammesteds, at de imod sex

Tusinde Rigsdaler, som Vi allernaadigst aarlig efterlade

dennem af deres Afgifter, udi næst efterfolgende 4 nem-

lig 1702, 1703, 1704 og 1705 Aar skulle forsjune be-

meldte Vores kjære og troe Undersaatter over alt paa

Island, som derom hos dennem Ansogoing gjore, og det

for cfterskrevne ringere Taxt, end tilforue, nemlig:

i

1 Tonde Meel som skal veie

med Træ og alt 12 Lisp.

Vis Tonde Meel 6 Lisp

Tonde do. 3 Lisp

1 Træet skal være tort og

got, at Melet derudi kan

være forvaret, og dersom

der fattes paa en Tonde

over fire Pund, da skal Is-

lænderne derfor betales for

hver Pund en halv Fisk.

1 Tonde god Mjod med Træet
lk Tonde dito —
1 Pot Mjod . ,

Hvis som beta-
les med Fisk
og Tran alene,
skal gjelde over
alt Landet som

folger.

Hundr. Fisk

//

//

80

40

20

2

i

40

20

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smor, Vadmel
og Hoser, skal

gjcldc som fol-

ger.

Hundr. Fisk

//
57

44
90

2

1

70

35

3V2
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T Tv!« flnin hotel

-

les med Fisk

og Tran etc.

565
.

Hvis som beta-
les med Qvæg,

Sim fip o t o

• t
* Hundr. Fisk Hundr. Fisk

Tonde 4 Dalers 01 med Træet. i 35 1 55 -

a Tonde di to med Træet. « i
1

1

77 lk n 87V

§ I
i i

IV? n IV«

Tonde o Dalers 01 med Iræet. l 5 i 25

2 Tonde di to med lræet. II
' *

62 V« II
72V«

T\ _ l 1*1--.

Pot dito II 1 ii
i

londe o Marks 01 med lræet. n
pys
< J 11

80

il
Va# — II V«

Pot got Korn-Brændevin il 5 § i
f i

6

11
4 1

1

5

v Pot Frans- Brændeviin . . 11
12 11 .14

S II 9
«-». «. XT m - 111...

II

^^^^ 4 II
4

-v _ * 1 J * I rt

//
$

IV« II •

Tonde Byggryn ,
Havregi jn

og Boglivedegryn mea iræet. 1 10 l 30

•i jonoe cii io —
11

65 II
75

Kutting dito loruden lræet. 1 f
f 1

5 II 6

Tonde Skonrogenorod med
t M t _É

1 1 80 II 85

2 Tonde dito med Træet IF
40 n 42V«

Tonde Skibsbrod med Træet II 60 ii 66

2 Tonde dito med Træet ti ,'iO ii
•33

Tonde lyiaii mea iiæli
ti 65 ii . 75

n 5 ti 5

londe Lrter meci lrÆei * i 10 i 30

ra Tonde Erter med lræet . 11
65 ii

75

Kutting dito uden Træet . . 1 1
5 n 6

Tonde spansk Salt med lræ f f 95 105

'2 Tonde dito med lræet
11 48 ii

53

Kutting dito II 5 n 5

Tonde fransk Salt med 1 ræet
II 60 ii

70

hl londe dito med lræet
11

30
%

n 35

- Kutting dito uden Træ
II 3 ii

4

1702.

10. April
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1

1

Kutting smaa Salt -•••«

Tonde middellyndTjære med

Træet .

Kutting dito uden Træ

Tonde tyk Tjære med Træet

Kutting dito uden Træ

Forring got Stangjern . ,

Ambolt med 3 Hamre og 3

Tænger .

(lang Hestejern med 20 Som

af got Jern

Hundr. Nodsom med Nodder

IJaandoxe

dito mindre 4 . 4 4 ;4 4 f

Hundr. 5 Tom Som «

Hundr. 4 Tom Som
M

Hundr. 3 Tom Som • v *

Hundr. 2 Tom Som

Hundr, Lappesom

Skaalp. Kaaberkjcdeler ,

Skaalp. Messingkjedeler 4

Skaalp. Messingbækkener * *

Skaalp. Manggods-Tin, ad-

skilligt Arbeide

Skaalp. Jerngryder *

Alen Paklaken
, adskillige

Farve

Al. Poyecklaken

Al. bred Soltvedelsk Klæde

Al. smallere dito . . . .

Bedre Klæde for sit Værd,

hvem det begjerer.

Al. alle Faiycr Rask

Al. Slesisk-Lærret

Hvis som befa-

les med Fisk
og Tran elc.

Hundr

1

II

i

II

li

II

il

il

II

II

li

II

il

il

11

n

n

li

il

il

il

li

Fisk

7

20

6

ii

5

10

Hvis som beta-

les med Qvæg,
Smor etc.

1 40

5

24

16

12

40

24

16

12

8

14

16

16

10

2Vs

50

30

25

20

Hundr. Fisk

7

II

II

14

10

II

1

//

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

25

7

10

6

12

1 60

5

26

18

13

45

26

17

13

9

16

18

18

12

3

60

35

28

24

II

14

12
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•

Hvis som beta-

les med Fisk

og 'I ran ctc.

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smor etc.

Hundr, Fisk Hundr . Fisk

. Al. Vestfælsk dito n i II 8

[ Al. Oltser dito . . . , ii
5V« II 6Va

[ Al. Vesterfahr > n 4 11 4

n 2 II 3

Bedre Lærred for sit Værd, f . '0 ~> * •

hvem det begjerer.
•

L Horgarns Skjorte n 30
II _

35

1 Blaargarns Skjorte > n 24
II 26

/a S farvet Uldengarn . ; n 16 II 18

. Hat med Floicl under og

Hattebaand til i 40 1 60

L Hat med Trip under oe

Hattebaand til ...... . i II 1 10

3 Rad-Snore- Hat med Hatte-

n 60
II 65

FiJtehat med Hattebaand . .
ii 40

II
44 •

Dvellikesliat med Hattebaand
ii 16

II
18

Drengehat med Baand .
ii 25

II
28

Bedre Hatte efter sit Værd,

hvem dem begjerer.

i Kabus af uv Klæde med
V

n 40 n 45
ringere Kabus uden Snorer n 30 II 35

n 10
II 11

ringere dito uden Snorer
ii 8

II 9

Bedre Kabudser efter deres

Værd, hvem dem begjerer.
#

. Qvinde-Hue af Silketoi med

Kniplingsstremmel under
ii 30

II 32

Qvinde-Hue af sort Klæde

med Lerretshat eller Strem-

mel under n 30
II 32.

Catons dito med Lærret-

1702.

10. April.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

4 4

4 4 4 4 4 4

4

stremmel under

Bedre Qvinde-Huer hver efter

sit Værd.

Bog fin Skrivpapir

Bog ringere dito

Bog gemeen Papir

Bukskinds Pung

Sex-S6m Pung

Barne-Pung

Par Mandskoe af Smurt-

Læder . . ,

Par Qvinde-Skoe af Smurt-

Læder

Par Stolle uden Kraver

Bedre Stofle og Skoe efter des

Værd, hvem dem begjerer.

60 Favne-Line ; \

40 Favne-Line •

Lodline paa 40 Favne

Hundr. Angeltommer

Hundr. fortinnede Angler

SkaaJp. Netgarn

Havkais Liner, tjæret og

utjæret, som de ere tykke

til, efter sit Værd.

Skaalp. hvidt Segelgarn «

Skaalp. god Hamp

Al. sort Lampers eller Flor

Al. smallere dito

Bedre dito efter sit Værd

stor Splint- Laas, Nr. 3

middel dito Nr. 2

liden dito Nr. 1 ;

mindre dito Nr. 4

Hvis som beta-
les med Fisk
og Tran etc.

Hundr. Fisk

10

n

/;

ii

n

n

n

ii

ii

1

ii

n

ii

ii

ti

n

n

n

ii

n

n

n

ii

n

8

6

4

8

6

3

45
4j»

40

20

14

10

10

12

6

10

4

10

8

8

7

6

5

Hvis som beta-
les med Qvæg,

Smfir etc.

Hundr. Fisk

11

n

ii

ii

ii

ii

ii

ii

i

n

ii

ii

il

it

n

ii

li

ii

ii

ii

n

it

n

8

6

4

9

7

3

50

45

15

22

16

12

12

14

7

11

4

11

9

9

8

7

6
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stor Buudlaas

middel dito

mindre dito

stor Skiltlaas

mindre dito

liden dito

hvid beenskaftet

hjortetakket

træskaftet

brunskaftet

liden

Nr. 5

Nr. 4 .

Nr. 3 •

Nr. 8\
Nr. 12 .

Nr. 16 ,

Kniv *

dito

dito «

dito .

dito

Sax . i > ^

Store File efter sit Værd

Par Messing- Lysestager efter

sit Værd.

Ring Hegter

Hornkam *

liden dito

Blad got Vognskud fra 12

til 9 Tol bred, Alen . ,

Blad dito fra 9 Toll til 7

Toll bred, Alen «• ;

Dog ei at regnes til nogen

Betaling , det som et Bord

er over hele Alen til en

half Alen.

Egetræ

:

Kjoltræ, 14 Alen *

dito 12 —
ditO 10 — 4 4 4

dito 9 — 4 4 4

dito 8 -
dito 7 -

4 4 4

4 4 4

Hvis som beta-

les med Fisk

og Tran etc.

Hundr. Fisk

5

4

3Va

7

n

n

n

n

n

n

ii

n

ii

ii

ii

n

n

ii

ii

ii

ii

ii

5

3

6

4

4

3

2

3

3

2

2

1

2 Vi

Hvis som beta-
les med Qvæg,
Smor etc.

1702.

10. April.

Hundr

ii

ii

ii

n

n

n

ii

ii

ii

. ii

U

li

n

II

II

il

n

n

Fisk

6

5

4

8

6

4

6

4

4

3

2

3

3

2

2

1

3

2V«

// 65 II 75

// 55
II 65

// 45
II 55

// 40
II

45

// 35 II 40

// 30 II 35
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1702.

10. April.

i Kjoltræ, 6 Alen

i stor Stafnetræ

1 middel di to .
-

1 liden dito .

1 Ege-Haufstok

1 mindre dito

1 liden dito

Krumboltersomde erestoretil.

Norsk Timmer:

1 Slk. Timmer, som kaldes 18

Alen

1 Stk. dito som kaldes 16 Alen

1 Slk. dito — 12 —
1 Stk. dito — 10 —
1 Stk. dito — 7 —
1 stor Legte

1 middel dito

1 liden dito .

1 norsk fireskaaren Fyr-Dele .

1 norsk fireskaaren Gran -Dele

Bedre Timmer og Deler efter

sit Værd.

3 Splitter eller bukkede Baaud

Va Skaalp. hvid Sæbe

*/a — gron Sæbe

V« — gunl Vox .

Va — Brynesten

i — got Bossekrud

1 — Klumpebly

1 — Vandhagel

1 Kiste med Laas og Hengsel,

9Va Qvarteer lang paa Laaget

1 Skrin med Laas og Hengsel,

6 Qvarteer lang paa Laaget

Hvis som beta-
lefl med Fisk
og Tran etc.

Hundr. Fisk

» 25

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

16

12

8

18

16

12

32

24

12

7

5

3

2

1V2

6

Hvis som befa-

le* meil Qvæg,
Sradr etc.

1

5

3

8

1

24

3

6

„ 80

II
40

Hundr. Fisk

„ 30

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

18

13

9

20

18

14

35

27

14

8

6

4

2

Vh
7

6

1

5

3

8

1

24

3

6

n 90

45
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Hvis gom beta- Hvis sam fcela-

les m ed Fisk les mod Qvæg,
o-f Tran etc. S/nor etc.

/ Hundr. Fisk Hundr. Fisk

i Tonde Steenkul med Træ «

i

r r
40 45

Vs do do med Træ
§ i
f /

20 ii 22 V«

f i
2 1

1

2

1 nv Trautonde med 16 Baand
$ i
1

1

30 32

1 ny Oltoude med 10 Baaud i É
ff 25 II

27

Vfl dito — -

II 16
II

17

*/4 dito —
II 12

II
13X v/

Vs dito —
II 12

II
13x kJ

1 Kultinc dito
II

5
II 5

1 Skaaln ^ot Stok-Tobak
II

12
II

13

1 Skanin Prps-Tobnk
11

10V/ II 11X X

1 Skaaln euul Pibe- Tobak
II 12

II 12

1 Riesdaler in specie baade for

sonden og norden skal eielde
II

48 II 48

1 dansk Krone iligemaade . .
II 30 li 30

II 15 ii 15

II 7Va n 7V»

Hvis andet af Vare, torre Kramvare og forarbeidet

Solv eller andet, som i denne Taxt ikke er benævnt, og

Indbyggerne kunde behove og hos Kjobmændene ville

bestille, skal de dennem tilfore for samme Priis, som de

det indkjobe, og skal dennem betales tre Fiske paa hver

Rigsdaler Penges Forskud i Kroner; begjerer og nogen

af Indbyggerne, at Kjobmændene for dennem ville ind-

lose Vores allernaadigst dennem meddeelte Breve af Vores

Cancellie eller Rente- Kammer , skal de dennem derudi

betjene paa samme Vilkaar, og nyde 3 Fiske paa hver

Rigsdaler for Penge-Forskud.

De islandske Vare skal selges og annammes i Betal-

ning til eflerskrevne Pris: Hundr. Fisk.

Vet god velvirket tor Fisk over alt Landet

Tonde klar Tran (uden Fod) over alt Lan-

det, som holder 136 Polter

V« Tde dito .
. . v

i

n

40

GO

90

1702.

10. April.
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1702.

10. April. Va Tdé klar Tran

i Eutting dito fem Potter

40 gilde gode Blodfiske for en Vette eller

20 gilde Langer .

1

1

1

1

n

gilde Rokker . „

Foring Smor 4 . . « «

'

Al. got Vadmel Islands Maal, 2 Alen bred,

af een Farve

Par gode Enkelbaands Iloser af een Farve,

1 dansk Alen lang og Vidden der efter,

og dersom de ei saaledes befindes, da

Ejobmændene ei at være skyldige til den-

nem at annamme. .«:.> ;

Par fuldkommen store, gode Enkelbaands

Vanter

Bedre Hoser og Vanter efter sit Værd.

Oxen som de kan forenes om, efter deres

Godbed og Storlighed.

Gode fede, velvoxne Beder

Hundr. Fisk

„ 45

BVa

40

40

2

16

n

n

ii

ii

ii

4 Aar gammel

3 — -
2 — —
1 — —

n

40

35

30

20

20

16

10

1

Va

5

got gjeld Faar

— graa Refskind //

— hvidt dito

Lamskind af een Farve

bundtet Lamskind . .

Skaalpund gammel Kaaber

Efter forskrevne Taxt skulle Indbyggerne og Ejob-

mændene i Landet og paa Vestmannoe være forpligtede

at forhandle deres Vare til hverandre, og maa ingen af

Indbyggerne være tilladt at handle med andre, være sig

med Indlændiske eller Udlændiske, end dennem, og deres

Ejobmænd, som Vi Handelen allernaadigst have forundt,

eller herefter forundendes vorder, enten paa Landet eller

uden for Landet, i Soen, Haufner, Fjorde, eller nogen
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andenstedes ,
langt mindre nogen Fisk af deres Baade at 1702.

sælge, uaar de ere ude at Dske , saafremt Bestillings- 10. April,

mændene ikke ville have forbrudt deres Bestilling og

være undergiven en vilkaarlig Straf, og Almuen for saa-

dan Forseelse, hver Gang nogen der i betreffes, ti Rigsdaler.

Og paa det i bemeldte Vores Land Island, som og paa

Vestmannoe, maa være et vist Maal og Vægt, hvorefter

de kunde vide at rette deres Plandel, skal det være den-

nem tilladt at beholde den samme Alen, som hidindtil

haver været forordnet i Landet, mens Rande, Potter og

andet smaa Maal , item Totider, Halv-Tonder, Fjerdinger,

Ottinger og Kuttinger til vaade Vare, hvoraf Tonden skal

holde et stort Hundrede og sexten Potter eller 136 Polter,

og det smaa Maal efter Proportion, saavelsom andet smaa

Maal til torre Vare, samt Tranmaalene af en Halvtonde,

som inden udi er afdeelt til Fjerding og Otling, tillige-

med store og smaa Bismere til at veie med, som skulle

, være rettede og lignede efter Vores derom udgangne

Forordning af Dato 5. Aprilis Anno 1684, og med det

samme Stempel- merket, som alt andet Maal og Vægt her

i Vores Riger, at det dermed rigtig kommer overeens.

Dog, dersom Krig og Ufredstider maatte indfalde, som

Gud naadeligen afverge, at Kjobmæudene ikke kunde

her fra Vores Riger gjore deres Udredning, og derover

maatte foraarsages deres vaade Vare i andre Tonder, end

Forordningen tillader, at henfore, da skal det dennem

være tilladt dertil at bruge det Slags Tonder, som paa

de Steder er at bekomme, hvor Udredningen skeer.

Al den torre Fisk, som Indbyggerne ville yde eller

forhandle i Island til Kjobmæudene efter forskrevne Taxt,

skal være gode, velvirkede, vel igjeunemtorred
,
ukassen,

umalted og ufrossen, og som Bladbenen ere afskaaren

tre Led nedenfor Naflen, og Nakkerne naar de ere halv-

torre; hvis den anderledes befindes, skal Kjobmændene

ikke være forpligtede den at annamme.

Derimod skulle Kjobmæudene forsjune Indbyggerne i

Landet med gode, dygtige og vel forvarede Kjobmands*
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1702. vare, og med de, som til Livopshold gjores fornoden,

10. April, saa rigeligen, at enhver deraf kan bekomme til sin For-

nodenhed, det han begjerer, saa ingen med Billighed

kan have Aarsag sig derover at besværge; mens dersom

de Vare, som Kjobmændene til Landet henfore, enten

maatte være ankommen eller fordervede, at de for gode

Kjobmandsvare ikke kan ansees, skal Indbyggerne ikke

paabyrdes samme Vare efter forbemeldle Taxt at antage,

mens til saadan Pris, som de sig selv indbyrdes derom

liunde forene, og skal ved denne Post isærdeleshed tages

i Agt, at Kjobmændene lade enhver Fattig eller Rig be-

komme hvis de begjere til deres Fornodenhed for dogtige

Vare efter Taxten, som de kan have derimod at fremvise;

dersom Kjobmændene negle nogen af Undersaatterue i

hans District hvis haa begjerer, eller noder nogen af

Undersaatterne i Districtet at antage andre Vare end de

virkelig begjere, og det vorder beviist, da skal Kjobr

mændene være forfaldene i Straf for ti Rigsdaler; dog at

Indbyggerne og ikke holde deres beste Vare af Fiske,

Faar og Tran, tilbage, og tilbyde Kjobmændene de slette

Vare, men af yderste Kvne stræbe at betjene Kjobmændene

med hvis de fra deres Huusholdiug kunde forofre, saa

de ikke med tomme Skibe skulle gaae tilbage, under lige

Straf som oven er meldet.

Endeligen skulle Kjobmændene og deres Betjente

venligen og med god Omgjengelse sig imod Landsens

Indbyggere, Geistlige og Verdslige, forholde, saa ingen

over deunem kan have billig Aarsag sig at beklage.

Uigemaade skulle og Indbyggerne dennem hoflig begegne,

og ei tilfoie Nogen Vold og Overlast, saafremt de ikke til det

yderste af Vores beskikkede Amtmand derfor ville forfolges

og afstraffes efter Octroyen og denne Forordning og Taxt.

Ydermere ville Vi hermed alvorligen have befalet

Vores Amtmand, Laugmænd og Sysselmænd i bemeldte

Vort Land Island, at de alvorligen trlholdc Almuen i rette

Tide, uemlig for synden inden Petri Pauli, for vesten

inden St. Canuti, og for norden og osten inden St. Laureatii
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Dag, eller i det seneste 8 Dage efter forskrevne Terminer, 1702.

at betale og yde Kjobmændenc hvis de dennem skyldige TTT^Tlu. April.
ere, og om de det for kunde til veie bringe, dermed

Kjobmændene ei opholde, paa det de deres Reiser i rette
.

Tider kunde fuldende.

Og som Anno 1631 den 4. Maji paa Byeskier Thing-

sted udi forbemeldte Vort Land Island er udsted en Dom,

hvorledes saadan Gjeld hos Indbyggerne i Landet, som

sig uvillig med Betalingen indfinder, skalsoges, og samme

Dom af Vores Hr. Fader-Faders Fader, salig og hoiloflig

Ihukommelse, Kong Christian den Fjerde, den 1. Junii

1640 er confirmeret, hvilken Dom lyder Ord fra Ord

som folger

:

«Anno 1631, den 4. dag Maji [o. s /., see 1. Juni

1640 ovenf. S. 224]. Actum ut supra.»

Saa ville Vi ikke aleneste samme Dom i alle des

Ord og Mening have fuldkommen confirmeret, mens endog -

Vores Amtmand, Laugmænd og Sysselmænd, hermed al-

vorligen anbefalet , at holde sig samme Dom for en

fuldkommen Efterretning i de Gjeldssager, som Kjob-

mændene kunde have imod Vores Indbyggere i Laudet,

og forbyde alle og enhver derudi nogen Hinder eller

Forfang at gjore. Under Vor Hyldest og Naade. Givet

paa Vores Kougel. Residents udi Kjobenhavn den 10.

Aprilis Anno 1702.

Forordning fornyet om en extraordinaire Bede- n. April,

dag fremdeles aarlig paa den fjerde Fredag efter

Paaske Hellige-Dage at holdes. Khavn 11. April

1702. — Findes ikke at være publiceret paa Althinget^men

derimod er den bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

holt Stift 1702. — Siell. Reg. 42, 479b
;

Original -Aftryk fra

det kongel. og Universit. Bogtrykkene
; Qvart-Forr. 1702, S. 48

;

Rubr. hos Schou II, 71. — Islandsk Oversætt i Tillæggene

til «Dominicale», udg. H6lum 1725, 12°.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At, eftersom

Vores elskelig kjere Hr. Fader, sal. og hoiloflig Ihukom-
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1702. melse, haver den 27. Martii Anno 1686 meget christeligen

11. April, anordnet, at udi begge Vore Riger og lilhorige Lande

aarligen paa den fjerde Fredag efter Paaske Hellige- Dage

een extraordinaire Bededag skal holdis, og Vi med stdrste

Misnoielse have maat fornemme, hvorledis mange, des

værre, skal findes saa skjodeslose og ubeteuksomme , at

de fast mere bekymrer sig om verdslige Forfængeligheder,

end at soge Kirken med gudelig Andagt, deris Synder

og Ondskab at afbede og sig igjen Guds Nnade og Barm-

hjertighed at tilbede: da have Vi, til Guds Æres For-

fremmelse, hoistnodvendigt eragtet, bemellc Voris elskelig

kjcre Herr Faders Forordning at igjentage og fornye,

saasom Vi og hermed paabyde og anordne, at udi begge

Vore Riger Danmark og Norge, samt des tilhorige Lande,

skal fremdelis aarlig paa den fjerde Fredag, som nest

efter Paaske Hellige - bage iudfalder, een extraordinaire

Bededag holdis; og paa det saadant gudeligt og saa

hoimagtpaaliggende Værk med god og tilboiiig Andagt

maa forrettes, ville Vi, at overalt, baade i Kjobstæderne

og paa Landet, Aftenen for forbemelte Bededag, Klokken

sex, skal ringes med den storste Klokke til hver Kirke,

da alle Boder, Kjeldere og Kroer, hvor nogen Slags Vare

eller Drik selgis, strax skal tillukkes og ingen videre

Handel, i hvad det og være kan, den Aften drives; og

byde Vi hermed og alvoiiigen befale alle Vore fejere og

tro Undersaatter , at de retter dennem efter, ædrueligen,

skikkeligen og betimeligen paa forbemelte almindelige

Bededag til Kirke og Guds Huus alle eudrægteligen at

komme, og indtil alle Tjenisterne ved Guds Bistand

anda^gteligen ere forrettede, at faste, og dennem fra al
*

Arbeide, Reiser (Posten alene undtagen), samt Spil, Leg, $
Dobbel og anden verdslig Forfængelighed entholde, og ,!

af yderste Magt beflitte dennem paa, med saadan christelig

Andagt at fremkomme, at det for Gud kan være tækkeligt

og behageligt, til hvilken Ende paa forbemelte Bededag

strengeligen skal være forbudet udi alle ordinaire Pen-

sioner, Herberger og Værtshuse eller Kroer paa Landet,

i

r

i i
l
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11. April.

saav.el som i Kjobstæderne, Mad eller Drikke forend al 1702.

Gudstjeneste, som oven er meldet, fuldkommen er for-
9 \

rettet, Nogen, i hvem det og være kan, at give eller

skaffe, de Syge og Svage herudinden undtagen; befindes

Nogen sig herimod utilborligen at forholde, straffes uden

" Persons Anseelse, som Vores Mandaters modvillige Over-

trædere, hvormed hver Steds Ovrighed tilborlig Ind-

seende skal have, og derover alvorligen holde, saa fremt

de ikke af Vores Generalfiscal vil tiltales, om de herudi

forsommelige at vsere befindes
; og skal Biskopperne i for-

skrevne Vore Riger og Lande dette Vores Brev af alle

Prædikestole, hver i sit anbetroede Stift, for Menighederne

lade læse, og ellers tilholde deres underhavende Provster

og Præster aarligen, Sondagen næst for forbemeldte Bede-

> dag, af Prædikestolene at erindre og formane deres Til-

horere, at de, med en christelig Forberedelse, dette hellige

Værk i Ædruelighed, Skikkelighed og med gudelig Andagt

forrette, og saaledes omvende sig til Herren deres Gud

af ganske Sjæl og Hjerte, at det udi al deres Liv og

Levnet stedse maa sees og fornemmes. Thi byde og be-

fale Vi Vore Grever og Friherrer, samt Stiftbefalingsmænd,

Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Præsidenter, Borge-

mestere og Raad, Fogder og alle andre Vedkommende,

som dette Vores Patent under Vort Cancellie-Seigl tilskikket

vorder, at de det paa behorige Steder, til Alles Efterret-

ning, strax lader læse og forkynde, saa og derhos tillige

' med Provsterne og Præsterne flittig og forsvarlig Indseende

have, at denne Vores allernaadigste Villie i alle Maader

tilboriigen efterkommis. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn

den 11. Aprilis Anno 1702.

Kongelig Resolution i Anledning af Laug- 15. April,

mand Gottrups Andragende om Islands Tilstand.

Khavn 15. April 1702. — Forestilling af den ved

Reskript 22. Okt. 1701 nedsatte Commission, dat. Khavn 15.

\ Febr. 1702; ingen særskilt Forestilling af Rentekammeret.

Resolutionen er communiceret Laugraand Goltrup og Amt_

/. S7
4
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1702. mand Muller ved Rentek. Skriv. G.Mai 1702 (Rentek. Copieb.

15. April. Nr. 1999, Litr. A, fol. 144—146) og denne Skrivelse er pu-

—
* bliceret paa Althinget 1702.

Bentek. Deliber. Prot. 48, 359—385.

1) [I Forestillingen erkjendes kun i almindelige Udtryk

Sandheden af Gottrups Andragende om Islands slette Tilstand,

Folkedod af Hunger m. v. og Landets Trang til Oplijelpning]. —
2) [Om 3000 Tonder Meel til Landets Subsistence] : Med

Melet vil clet ingen Fremgang have, men Vi formene

allernaadigst, at Landet ved Taxten paa Vårene, som

Undersaatterne til Livs -Ophold og Fiskeriets Fortsættelse

behove, saasom den nu accorderet er, bedre er hjolpen.

—

3) [Om Districter og Afstraffelse] : Ladestedernes Districter

skal eftersees og lignes af de Commissarier, som Vi der

til Landet skikke og ellers i Landet ordinere ville, saa

Undersaatterne, det meste muligt er, udi deres Færsel

til Hafnerne eller Kjobstederne skulle blive faciliterede.

Samme Commissarier skulle og grundeligen undersoge de

Sager med Holmfaster Gudmundsen, hvorfore han, imod

Octroyen, er kagstrogen, saa og arrestere den Dom, som

over Thomas Conradsen er faldet, at den ei excqveres.

Ejobmændenc, som paa Island handle, skulle og hermed

allernaadigst
%

være advarede, at de herefter omgaaes

mildere med de fattige Undersaatter der i Landet, saa

fremt deres Haardhed ei skal paafore dennem tilborlig

Straf
1

. — 4) [a> at de 15 Inventarii-Baades Tal ved Besse-

sted er foroget til 50 å GO Baade &c. — b, Fæsternes For-

hoielse paa Jorderne, mere end de kan taale, og c, den

ubillige Gjeftolds Tagelse]: Skal ved Commissionen iagtta-

ges, at om disse Poster noie inqvireres, og ifald det

saaledes, imod Forhaabning, befindes skulde, ville Vi

det efter Sagens Beskaffenhed allern. vide at forandre,

«aa at de Klagende og Skadelidende skulle skee Refusion

Og Ret. — 5) [at de G00 Rd., som bleve Forpagterne efter-

givne Aar 1700, burde have kommet de Fattige over alt Landet

J

) Dette er communiceret de Handlende ved Rentek. Skr.

6. Mai. Copie-Bog 1999, Litr. A, fol. 143-144.
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tilgode]: Denne Post haver Vores Deputerede for Finan- 1702..

cerne vel at iagttage, at de 600 Rd. ikke bliver Forpag- 15. April.

terne godtgjort. — 6) [at Landets Indbyggere tillige med"
-

Kjøbenhavns Indvaanere, eller med deres Assistence, maa ud-

rede en Fisker -Hukkert af hver Laudets Fjerding til Fiskerié

under Landet] : Eftersom Kjobmændene sig hertil villig er-

klære, saa kunde Commissarierne , naar de indkomme i

Landet, fornemme, hvo af Indbyggerne i Laudet med

dennem rede vil, og paa hvad Maade det bedst er at

indrette. — 7) [at de af Kong Frederik den Anden fattige

Præster i Holum Stift tillagte 100 Rd., som Biskoppen der

pleiede at modtage, men nu i 11 Aar ikke vare betalte, maatte

igjen tillægges Præsterne]; Disse et Hundrede Rd. ville Vi

allern. igjen de fattige Præster aarligen tillægge, og skal

Biskoppen for norden præcise aarligen hver 1 i*
e Oktobr.

dennem iblandt Præsterne i samme Stift uddele og det

å Padvenant, saasom de ere nodtorftige til, saasom han

det for Gud og Os forsvare vil, og derfore aarlig til

Vores Rentekammer indsende en rigtig Speciflcation paa

Uddeliugen, hvorfore Vores Deputerede for Financerne

skal gjore den Anstalt, at samme et Hundrede Rd. aar-

ligen af Vores Indkomster der i Landet i rette Tider

til Bispen i for™ Norder -Stift bliver betalt, saa de til

den Tid kan uddeles, at angaae fra sidst forleden Nyaars-

dag, og saaledes continuere indtil Vi anderledis derom

tilsige . — 8) [at Bisperne og Laugmændene maatte be-

stille selv i Khavn til deres Huses Fornødenhed 1 å 2 Læster,

og faa samme tilligemed Sendingsgods til dem overfort for
i

billig Fragt og Omkostning] : Forbliver ved den Ordonance

derom ved Taxten om Handelen paa. Island er gjort. —
9) [at Sysselmænd befries for Bekostninger paa fattige Fangers

Underholdning og Execution] : Hermed forholdes saasom af

Arildstid brugeligt været haver.

!

) Denne Paragraph er communiceret Biskop Bjorn Thor-

leifsson paa Holum, og Pengene ham anviste af Hofsos

Havns Handel, ved Rentek. Skriv. 13. Mai 1702. Copie-

Bog 1999, Litr. A, fol. 147b . (Udbetalings-Ordre til Etatsraad

Nansen, som Forpagter af Hofsos Havn, sammesteds).

37*
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. 1702. De paa Island her fra Kjobenhavn trafiquerende Kjbb-

Ijf^jlriP
nuqnd isærdelished vedkommende: Uanseet Kjobmændene i

deris Octroyer ikke er accorderet noget Afslag, men at

gode og onde Aar skulle komme hinanden til Hjelp, ikke

desmindre have Vi dog, i allernaad. Consideration af deres

allerunderd. og vcemodige Klagemaal allernaad. villet

komme dem til Hjelp i saa Maader, som folger: —
1) Eftersom næst forleden 1701 Aar har været et haardt

Aar, som haver rammet baade paa Fæ og Fiskeriets store

Mislingelse, hvorover Kjobmændene er kommen med tomme

Skibe tilbage og tabt baade Lading og Fragt, saa ville Vi

af kongelig Naade dennem samme 1701 Aars Afgift, som

er 13,670 RdJr, ganske have eftergivet, hvorfore Vores

Deputerede fov 'Saucerne dennem derfor haver at af-

skrive. — 2) Belangende de efterstaaende fire Aar, som

. er 1702, 1703, 1704 og 1705, fra Nyaarsdag til Ny-

aarsdag at regne, da, som deres Octroyer og Forpagt-

nioger dermed udlober, saa ville Vi allernaadigst at samme

Kjobmænd derved saa længe forblive skulle, med de

Conditioner, at de præcise til hver 11. Decembr. betale

her i Voris Zahlkammer de paa ny udlovede 8000 Rigsd,

Croner aarlig, og det uden nogen Afkortning, under

hvad Nafn eller Prætext det og i nogen Maader soges

kan} og som Vi i saa Maader have beviist dem saa store

kongelige Naader, saa skulle d& derimod være forpligtede

samtlig og særdeles som ærlig Mænd og tro Undersaalter,

. enhver udi sin Hafn og Kjobstæd, at forunde Undersaat-

terne der i Landet hvad de til deres Livsophold og Fiske-

riets Fortsættelse begjere, og det efter den trokte Taxt,

som nu foraccorderet er. Hvilken Vores allernaadigste

Villie og Resolution Vores Deputerede for Financerne og

Cammer-Collegium de Vedkommende have at gjore be-

kjendt. Givet paa Vores kongelige Residents udi Kjoben-

hafn, den 15. Aprilis Anno 1702.

25. April. Reskript til Professor Arne Magnussen, ang.

hans Reise til Island. Khavn 25. April 1702.
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— Original i den arnamagnæanske Samling; Norske Tegn.

XVI, 367k
;
Uddrag hos M. Ket. III, 403.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Voris allernaad.

Villie og Befaling er, at du retter din Leilighed efter, at

gaa med forste Skibe her fra til Vort Land Island og der

med al Flid forrette hvis de dig medgivne Instructioner

dig tilholder. Skulle du ellers af digself observere noget

videre der i Landet, end hvad dig er befalet at forrette, som

du formener at kunde geraade Os til Tjeneste eller det

Gemene til Beste, haver du det skriftlig at forfatte og Os

tillige med det Ovrige ved din Tilbagekomst allerunderd.

at tilstille. Dermed <fcc. Hafniæ den 25. Aprilis Anno 1702.

1702.

25. April.

Reskript til Bisperne i Island, ang. Publica- 9 Mai *

tion af Taxt-Forordningen. Khavn 9. Mai 1702.
— Rentek. Exp. Prot. 29, 535.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Vi tilsende dig

her udi Vores allernaadigste Forordning om den islandske

Taxt og Handel; thi er Vores allernaad. Villie og Be-

faling, at du den paa tilborlige Steder udi det dig aller-

naad. anfortroede Biskopdomme, til alle pg enhvers

Efterretning, naar de dig tilhændekommer, for Almuen

af Prædikestolen, efter Gudstjeneste er forretted, tre Son-

dage efter hinanden lader forkynde. Dermed &c. Givet

paa Voris kongel. Residents udi Kjobenhavn den 9. Maji

Anno 1702.

Til Mag. Bjorn Thorlefsen.

— Mag. Joen Thorchelsen.

Reskript til Amtmand Muller, ang. Publica-

tionen af Taxt-Forordningen. Khavn 9. Mai

1702. — Publiceret paa Althinget 1702 (Althingsb. Nr. 1);

Rentek. Exped. Prot. 29, 536.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Vi tilsende dig

her udi Vores allern. Forordning om den islandske Taxt

og Bandel; thi er Vores allernaad. Villie og Befaling, at

9. Mai.
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1702. du dennem, saa snart du til Landet ankommer, til Sys-

"^^^"'selmændene og andre Vedkommende af Rettens Middel der

i Landet forsender og distribuerer, at de overalt paa til- .

borlige Steder kunde blive publicerede, hvorefter du dig

da ikke alene self allerunderd. haver at rette, men og

noie Indseende at have, at de af alle og enhver Voris

troe Undersaatter der i Landet, men endog de trafique-

re.nde, allerunderd. punctuellement
. bliver efterleved og

iagttaged. Dermed &c. Givet paa Voris kongelige Re-

sidents udi Kjobenhafn den 9. Maji 1702.

9. Mai. Reskript til Laugmændene, ang. Taxt-Forord-

ningens Overholdelse. Khavn 9. Mai 1702.
Publiceret paa Althinget 1702 (Althingsb. Nr. 2); Rentek.

Exped. Prot. 29, 537.

Frederik den Fjerde &c. Vi tilsender dig her udi

Voris allernaadigste Forordning om den islandske Taxt

og Handel , hvorefter du dig ei alene self allerunderd.

haver at rette, mens endog noie Indseende at have, at det

dermed udi det dig anbetroede Laugdomme, og isærde-

lished saavidt Trafiquen og Landhandelen er angaaende,

oprigtig tilgaar, saa at den fattig Landmand ikke vorder
forurettet, saa fremt du ikke self dertil vil være ansvarlig,

om nogen retmæssig Klagemaal derover skulle indkomme.
Dermed <fcc. Givet paa Voris kongel. Residents udi Kjo-

benhafn den 9. Maji Anno 1702,

(Til Laugmændene: Sigrene (Sigurd) Bjornsen for s. og 6,

( - — Lauritz Christensen Gottrup f. n.ogv.

22. Mai. Ordre til Arne, Magnusson og Paul Vida-
lin, at reise i Island som Commissarier. Frede-
riksborg 22. Mai 1702 *. — Origin. i den arnamagn.

Samling; Rentek. Exp.Prot. 29, 581 ;
Rubr.hosFogtm. III, 68.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Vi tilsender eder

herhos Voris allern. Instruction angaaende den eder an-
, ,

- - M II

Reskr. 31. Aug. 1742.
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befalede Coramission paa Voris Land Island, hvorefter Vi 1702.

allernaadigst ville, at I eder allerunderd. skulle rette, og 22. Mai.

efter sammes Indhold, saavel alt hvad Almuens og Lan-
"""""""

dets Beste
,

Nytte og Opkomst kunde angaae , som hvis
,

Voris egen Interesse kunde concernere, efter yderste For-

mue eder lader være angelegen at befordre; skulde og,

ved Didkomsten En at -eder nogen menneskelig uformo-

dentlig Tilfald overkomme, saa han ei kunde være udi

saadan Stand , at han ved Commissionen kunde være til-

stede, saa gi vis den anden hermed Fuldmagt en anden

dygtig Person, paa hvis Redelighed og Troskab man kan
"

være forsikkret, udi hans Sted at udvælge, som da tillige

Commissionen ligesaa fuldkommen, som hans Navn var

derudi exprimerit, skal fuldbyrde; ellers haver Vi dig,

Voris Archiv-Secretaire Arnås Magnussen, efter din derom

indgivne allerunderdanigste Memorial, foruden den dig

udi Reglementet bevilgede Gage, til din Equipage to

hundrede Rigsdaler og til din Fortæring paa Soen frem

og tilbage ugentlig -4 Rigsdaler, og videre til din Subsi-

stence, saa og til en dygtig Skrivers Underholdning, saa

og til Skydsfærd baade til Lands og Vands, item til Papir

og Skrivmaterialier og alle andre ved Commissionen fore-

.

faldende Omkostninger daglig to Rigsdaler, og dig, Voris

Vice-Laugraand Vidalin, daglig een Rigsdaler paa lige

Maade allernaadigst tillagt, som skal begynde fra den

Dag Arnås Magnussen der i Landet ankommer, og saa-

ledis, indtil Commissionen der i Landet er fuldendet,

continuere, hvorom Voris Deputerede ved Financerne,

efter den dennem givne allernaadigste Ordre, videre An-

stalt gjorendis vorder. Thi tvivle Vi ingenlunde, at I jo

efter eders Eed og Pligt denne eder allernaadigst anbe-

troede Commission med al Nidkjerhed, Troskab, Flid og

Vindskibelighed allerunderdanigst forretter, som I agter

for Gud og Os at ansvare. Dermed skeer Vor Villie.

Befalendis eder Gud. Givet paa Vort Slot Frederiksborg

den 22; Maji Anno 1702.

* i
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1702.

22. Mai

/

Instruction for Arne Magnusson og Paul Vidalin

som Commissarier i Island. Frederiksborg 22.

Mai 1702. — Origin. i den arnamagn. Samling; Rentek.*

Exped. Prot. 29, 584—600; jevnf. Arnesens Historisk Indled-

ning til den islandske Rettergang. Khavn 1762. 4. S.521—22.

Instruction, hvorefter Vi Frederik den Fjerde af

Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og

Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dyt-

mersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, allernaa-

digst ville, at Voris til en rigtig Jordebogs Indrettelse og

adskillige indsnigende Urigtigheder og Misbrugs Afskaf-

felse udi Vort Land Island forordnede Commissarier, Voris

Archiv-Secretaire og Professor, ædle Arnås Magnussen og

Voris Vice - Laugmand udi synder- og oster -Island Poul

Jonsen Vidalin, sig allerunderd. haver at rette og forholde.

1) Som de -hidindtil paa Voris Rentekammer værende

og dennem til deris Efterretning nu tilstillede Jordeboger

ikke udi saadan en Rigtighed sig befinder, som det sig vel

burde, saa skal nu af deunera en general fuldkommen

Jordebog over ganske Landet, være sig Voris egen be-

holden, Domkirkemis, saavel som de andre Kirkernis,

Skolernis, Bispernis, Præsternis og Proprietarieruis Gods

vorde indrettet, og det specialiter Gaard efter Gaard paa

efterfolgende Maade:

Eiermanden

. N. N. •

Jordens Dyrhed er

:

gjor udi Penge:

N. Syssel.

N. Sogn.

N. N. Gaard.

Opsidderen N.

skylder aarlig

Leie Qvilder . N.

Landskyld . N.

gjor udi Penge:

Kan fode:

N. Heste

N. Kjor

N. Faar

haver nu ved

Gaarden

:

N. Heste

N. Kjor

N. Faar

hos hver Gaard vorder specificeret de derværende Huus
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mænd og Hjaleigemænd, saa og udi hvad Sorte af Vare 1702.

og. hvor meget enhver Opsidder, Huusmarid eller Hjaleige- 22. Mai.

mand deris Landskyld og anden Afgift betaler. De paa"
--^^""

Landet sig befindende Odegaarder skulle iligemaade paa

hver Sted udi Jordebogen vorde specifice indfort og der-

hos noterit, naar og af hvad Aarsag de ere bleven 6de,

og om de, og paa hvad Maade, kunde hjelpis, at de

igjen kunde vorde besat. — 2) Til den Ende skal de

reise omkring ganske Landet fra Syssel til Syssel, og fra

Berrit til Herrit, og tage alting, saavidt mueligt er, udi

Oiesjun og noie Obagt, og hvor de formedelst Storm og

Uveir, og ellers af andre uforbigjengelig Aarsag og For-

fald, ikke udi egene Personer kunde henreise sammesteds,

Præster, Repstjorer og andre kyndige Mænd, som kunde

give dem den behovende Efterretning, til sig forskrive,

og saaledis bringe det ogsaa derudi i sin tilbdrlig Rig-

tighed. — 3) Og paa det dennem ikke skulle fattis paa

al fornoden Efterretning, saa skal alle Proprietarierne

være forpligtet,- rigtige og underskrevne Jordeboger og

Adkomster paa deris Jordegods at indlevere , saafremt de

det ikke ville have forbrudt; skulle de og ved samme

Leilighed belinde, at Vi ved gjorte Mageskifte ultra di-

midium skulle være læderede, saa haver de det og flittig

at annotere, og dets befundne Beskaffenhed Os allerunder-

danigst omstændelig at referere, og haver Vi udi hos-

foiede Voris aabne Brev anbefalet alle Sysselmændene,

Repstjorer og samtlig Almuen sig hos dennem, naar det

af dennem begjerendis vorder, villigen at indfinde og til

Hænde at gaae. — 4} Til den Ende skal de overalt paa

deris Reiser ved Sysselmændene lade Almuen paa de be-

kvemmeste Steder sammenkalde, baade for at informere

sig om al Landets sande Tilstand, saa og hvis til hver

Steds Opkomst og Forbedriug.af Voris Intrader tjene kunde.

— 5) Med det samme skal de og noie inquirere, om ikke

samme fattige Almue af Proprictarierne
, saavcf som af

Intradernis Forpagter eller deris Fuldmægtige, og ellers

Jordernis Eiere med Fæsternis og Landskyldens Forboielse,
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1702. for mange Leieqvilders Paasættelse, smaa Redselers (som

22. Mai. der i Landet skal kaidis Quader) Opborsel, ulovlig Hjem-

~^~'tægt, eller i andre Maader imod Billighed er vorden ber

tynget og besværget, og naar de det befinder, sligt flittig

med al sine Omstændigheder at annotere, og siden deris

udforlige Relation derom allerunderdanigst at afstatte,

paa det Vi saadane Misbrug, efter dets befundene Beskaf-

fenhed, ved en allernaadigste Forordning kunde remedere

og afskaffe. — 6) Skulde og Nogen af samme Almue sig

beklage, at de af en eller anden Voris Betjente, det være

sig Amtmand, Laugmænd, Proprietarierne, Sysselmænd,

Klosterholdere, Ombudsmænd, Repstjorere og Andre, Ingen

undtagen, skulle være forurettet, som de agter at bevise,

og Commissarierne fornemmer, at de derved mærkelig er

fornærmet, haver de det med Flid at notere og Os det

,
iligemaade udi deris allerunderdanigste Relation tilkjende

at give. — 7) I Særdelished skal de og lade dennem være

angelegen, at erkyndige sig flittigen paa hvad Maade Voris

allernaadigste Octroye af de som Landet at beseigle

allernaadigst er forundt, vorder efterlevet, om de og

folge den derudi deunem forskrevne Taxt, saavel med

deris til Landet forende Vares Forhandling, som hvis de

sig igjen tilkjober, saa og at Vårene altid ere af den

Bonitet, som de bor at være. Skulle derudi befindis

nogen Forseelse at være begangen, haver de det uden

nogen Persons Anseelse flitteligen at optegne, og derom

deris allerunderdanigste Beretning tillige indsende. —
4

8) Skal de ved Sysselmændene, hver i sit Syssel, item

Præsterne, hver i sit Sogn, lade forfatte et rigtig Mand-

tal over alle Familier i Landet, og derudi specificere

Husbond og Hustru, Born og Tyende, item et Mandtal

over indensogns Betlere, saavel som over de andre

omstrippende Betlere, saavidt mueligt, eftersom der

ere Klagemaal indkommene, at Landet til dets store Be-

svær dermed skal være opfyldt, ved dets Anledning de

ogsaa med Flid skal efterforske, om ikke deris Ladhed

mere end Mangel af Arbeid dertil Aarsag er, og paa hvad
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Maade de bedst kunde sættis udi Arbeid, hvorved de 1702.

kunde fortjene deris Fode, foruden at besværge Almuen 22. Mai.

med deris Betleri. — 9) Alle Haufner, eller Lade- og

Kjobstæder, som i hver Syssel eller Sogn sig befinder og

af de octroyerede Kjobmænd beseiglis, skulle ved hver

Sted til Efterretning annoteris; og som der af Almuen

af adskillige Steder store Klagemaal er indkommen, at

Ilaufnernis Districter ikke rettelig ere inddeelte, idet Ind-

byggerne paa mange Steder, hvor de ikkun haver en halv

Dags Reise og undertiden ringere til næste Kjobsted,

tilholdis dog at gjore nogle Dagis Reiser med stor Be-

sværlighed baade til Soes og vanskelige Veie over hoie

Fjelder til langt fra liggende Haufner, under den Præ-

text, at de horer til samme Haufners District, som skal

være Indbyggerne ikke til ringe Skade og Svækkelse i

deris Næring, allerhelst i Hostens Tid, foruden at mange

fattige Bonder, som ikke formaaer at gjore den Reise,

ganske overgiver at reise til Kjobsteden ,
og miste heller

den behovende Nodtorft end sætter sig i Pericul af Straf,

naar de kjober hos andre Kjobmænd. Da slig Ulempe

at forekomme, ville Vi, at Commissarierne paa hver Sted • .

noie skal eftersporge og anteigne, paa hvilken Haufn

Almuen mageligst kan handle, og deris Kjobmandskab drive,
*

og derom ogsaa deris allerunderdanigste Relation indgive,

paa det Districterne derefter retteligen hunde inddelis og

lignis. — 10) Skal de udi Oiesjun tage begge Domkir'

kerne, saavel som de derhos staaende Bispernis Residentser,

og noie opteigne i hvad Stand de nu befiudis ;
desligeste

af Bisperne under deris Haand og Seigl fordre en rigtig

Registration : a) paa alle Bispestolemis Jorder og Ind-

komster, og b) paa alle Slags Inventarium, som ved Bispe-

gaarderne bor at være stedsværende, være sigQvæg eller

andet, hvad Naufn det og have kan. — 11) Sammeledis

skal de i Oiensjun tage de ved Bispegaarderne værende

Skoler, og opteigne i hvad Stand de og deris Bygning

befiudis, hvor mange Collegæ og Discipler i hver af den-

nem og paa hvad Maade underholdis, samt hvis andet
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1702. om samme Skolers Tilstand kan være at observere; og

22. Mai. hvis Fundatzer og Statuter ved samme Skole være kunde,

enten de der tilliggeude Kongetiender eller andre deris

Indkomster angaaende, deraf skal de under Bispernis

Hænder tage rigtige Copier. — 12) Ellers skal de ved

hver af Skolerne med Bispens, Rectoris scholæ og Sogne-

præstens til Domkirken, deris Raad, projectere en ny

Fundatz, hvorefter Skolens Betjentere paa hver Sted kunde

lonnis og Disciplerne underholdis, i Særdelished de, som paa

Voris Kost i samme Skoler fri underholdis, hvilket Project Vi

siden videre ville lade igjennemsee, og efter Sagens befun-

dene Beskaffenhed allernaadigst confirmere. — 13) De skal

iligemaade lade forfatte fuldkomne Registraturer over

alle, være sig Benelicial eller andre Kirker i Landet,

deris Eiendomme, Inventarier, eller andre Tilliggelser,

og derhos lade opteigne i hvad Tilstand samme Kirkers

og de derhos staaende Præstegaarders Bygning sig nu

befinder; sammeledis skal de eftersee og opteigne lade,

i hvad Stand Hospitalerne, saavelsom de saakaldede Christfæ-

Jorder, befindis, tillige med deris Fundatzer og Tilliggelser,

samt hvorledis over samme fattige Indkomster disponeris.

— 14) Skal de eftersee Klosterne, i hvad Tilstand deris

Bygning befindis, og der lade forfærdige rigtige Registere

paa alle deris tilliggende Jorder, Indkomster og Herlig-

heder, saavel som paa al Inventarium, være sig Qvæg

eller andet, som hos hver af dennem bor at perpetueris

og uforgaaelig vedligeholdis. — 15) Saa skal de og, for-

uden den General - Matricul , hvorom forhen er raeldet,

særdelis annotere alle Voris Ombuds - Jorder og andet

Strogods, med deris Tilliggelser og Rettigheder, samt

Leie-Qvilder, Landskyld og alle andre smaa Species, saa-

som Riisheste, Kul og andet Sligt, som af Jorderne bor

svaris, saasom det nu betalis til Forpagterne, ogaltsaadant

noie efterreigne, paa det Vi om samme Vor Godsets rette

Bedrag kunde have en fornoielig og special Rigtighed.

Iligemaade skal de tage rigtige. Copier af Klosterholdernis

saavel som Ombudsholdernis Forpagtnings -Breve.
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16) Videre skal de overlegge, om Afgiften og Forpagt- 1702.

ringerne af samme Clostere og Ombuder ei skulle kunde 22. Mai.

til Voris storre Notte udbringis. — 17) Som Os og be- "T^"^
rettis, at Kirken paa Voris Gaard Bessested samt Vidde

Kloster skal være i meget slet Tilstand, saa skal de samme
Kirke og Kloster lade besigtige, og Os med forderligste

en sandfærdig Relation give om deris Beskaffenhed , saa

og hvo derudi er skyldig, at de ikke tilborligen ere vorden

vedligcholden. — 18) Belangende de femten Inventarii-

Baader, som ved Voris Gaard Bessested befindis, og fore- ,

givis, at Forpagterne, som Voris Indkomster i Landet

oppeberger, storligen skal misbruge, idet de samme
Inventarii-Baaders Tal foroget til halftredsindstjuge å 60,

og dertil skal optage Folket fra Bondernis Baade, som
kommer til Soen at fiske, saavel som Bondernis egne

Huusmænd og Arbeidskarle, item deLosemænd, som yder

Kongen Skat og efter Loven haver Frihed, samt deris

Arbeidskarle, hvorudover Bondernis Baader skal maa op-

settis og ikke kunde udgaa at fiske; saa skulle de herom

sig paa det flittigste informere, og Os den rette Sagens
*

Beskaffenhed allerunderdanigst tilkjende give. 19) Og
som berettis, at samme Voris Indkomsters Forpagtere

Fæsterne af Jorderne skal lade forhoie, og dennem til de

mestbydende bortleie, item tage ubillige Gjeftolder, og,

naar Huusmændene for Armod ikke kan betale, da Pro-

prietarierne derfor krævis, med videre, saa haver dé
iligemaade derom paa det noieste at inquirere, og hvis

de derom finder sandt at være fydeligen anteigne, og Os
allerunderdanigst tilkjende give, paa det slige Paalæg
(som Vi Forpagterne ingenlunde gestaar) derefter kunde
vorde remederet. — 20) Og som Os er bleven allerunder-

danigst forebragt, hvorledis at Voris allernaadigste Resolution
af den 11. Januarii Anno 1701, hvorudi Vi allernaadigst

bevilger, at Landsens Indbyggere, som formedelst deris

slette Tilstand og Misvæxt ei haver kuudet svare deris

Landskyld, maatte godtgjoris og efterladis sex Hundrede
Rigsdaler, ikke retteligen skal være efterkommet, mens
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1702. at de, tvert imod Voris allernaadigste Intention, skal

22. Mai. være kommen nogle af de meest velhavende, saasom

Amtmandens Fuldmægtig, som skal være en Sysselmand,

item en Deel Prouster, Præster, Laugrettismænd, Rep-

stjorer og formuende Bonder tilgode; saa skal de derom

grandgiveligen inquirere, og Sagens befundene Beskaffenhed

Os allerunderdanigst tilkjendegive. — 21) Udi Sneefjelds-

nes Syssel skal og for nogen Tid siden være frakomne

af Voris Jordebog der i Landet 41 V« Leie-Qvilder ; derom

skal de flittig Eftersporgsel holde, og, saavidt mueligt

være kan, soge den Mangel i Rigtighed at bringe. —
22) Som en Huusmand i Haufnefjords District, ved Nafn

Holmfaster Gudmundssen> udi Anno 1699 er bleven kag-

strogen, fordi han udi Keblevigs Haufu skal have soldt

3.V2 Mark Fisk, og Vi ikke ville > at med Voris Under-

saatter, uden vigtigere Aarsager, saa haard skulle proce-

deris; altsaa skal de med Flid inquirere, hvorledis det

sig med samme Sag forholder, og deris allerunderdanigste

Relation derom give. — 23) Og som een Person udi

Sneefjelds Syssel, ved Nafn Thomas Conradssen, er, for-

medelst nogen Handel udi en fremmed District > domt

paa Bremmerholm, saa skal de med allerforderligste gjore

den Anstalt, at samme Dom paa hannem ikke vorder exe-

querit, mens suspenderit, indtil de om Sagens Beskaffenhed

deris allerunderdanigste Relation til Voris videre aller-

naadigste Resolution haver gjort. — 24) Som udi Guld-

bringe Syssel iblandt Voris Jordegods skal være 18Va

Jorder, Bispen paa Skalholt og endeel Proprietarier ti I—

horendis, saa skal de eftersee, om det kan være Os til

nogen synderlig Nytte eller Herlighed, dennem Os til at

forhandle, og, om de det saaledis befinder, da at gjore For-

slag for samme Jorders Ejermænd, om de dennem imod

fuldkommen Vederlag til Os ville afstande. — 25) Efterdi

der tilforn paa Landet har været Svovel- Gruber i Brug,

saa skal de med Flid erkyndige sig efter Aarsagerne,

hvorfore de ere ophævede, saa og nu, ved denne Leilig-

hed, at de overfarer ganske Landet, overalt efterforske,

1
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om nogensteds skulle findis Teign til Metaller, Salpeter 1702.

eller Mineraller, og de Pladser, hvor de fandtes, vel an- 22. Mai

notere, saa og Proverne af Metallerne og Mineraller med
_J~~ V *~

forste Skibe hidsende. — 26) Det er Os og allerunder-

danigst foredraget, at det skulle være meget gaufnlig for

Landet, dersom af hver Lands -Fjerding vorder udredet

een Fisker-Hukker til Fiskeri under Landet, hvorved og-

saa med det samme det unge Mandkjon kunde ovés i

Somandskab, og som Kjobmændene her dertil sig har

erklæret, at de det noksom vil indgaae, med saa Skjel,

at Islænderne skulle rede for een Fjerendeel udi Dukkerne,

og betale samme Indskud straxen i rede Penge eller gode

Vare, dog at Fisken og Tranen, som dermed vindis, ikke

skulle sælgis til Fremmede, mens komme dem tilgode

imod Betaling til Islænderne, som rede med dem, for

deris Fjerdepart; altsaa skal de ogsaa derom gjore For-

slag for de bedst bemiddelte Indbyggere i Landet, og

dem til dette Værk eneouragere, og tillige med al Flid

overveie, paa hvad Maade det bedst kunde være at ind-

rette. — 27) Som ogsaa fornemmis, at adskillige Luren-

drejere af adskillige Nationer sig om Foraaret ved Island

skal indfinde, og der adskillige Handlinger drive, imbd

Voris allernaadigste udgivne Octroye, hvorved endeel af

Almixen tager Anledning at sælge deris Vare til Frem-

mede, saa at naar Kjobmændene, som dem Vårene havet

betroed, siden ankommer, er intet hos dem for deris

gjorde Forstrækning at bekomme, saa haver I flitteligen

at eftersee og eder informere, hvad Beskaffenhed det

dermed haver, af hvad Sort de der kommende fremmede

Skibe ere, paa hvad Maade de der fisker og trafiqueref,

og hvorledis det bedst kan være at redressere. — 28) Som

Landet ei heller skal være forsjunet med Håndværker,

saa ville Vi allernaadigst, at de udvælger en half Snees

halvvoxen vittige Drenge, og ved Tilbagekomsten dem

hidbringe, som Vi underveis med nodtorftig Kost vilde

lade forsjune, og her lade lære de Håndværker, som

Landet kunde være nottige. — 29) Skulle ogsaa der i
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1702. Landet ved Domkirkerne
,

' Mosterne og ellers hos Parti-

2^MaT" culiere være udi Forvaring nogle Documenter, som til

en eller anden Efterretning kunde behovis, da skal *de,

som dennem udi Gjemme have, samme uden Tergiversa-

' tion fremvise. — 30) Hvad ellers dennem kunde fore-

komme, hvorved Landets Tarv og Opkomst, enten in

genere eller in specie, kuude hjelpis og bcfordris, og

Voris Indkomster forbedris, derudi forlader Vi os til Com-

missariernis Dexteritet, Troskab og Vindskibelighed, som

Vi ogsaa med kongelig Naade ville vide at erkjende.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 22. Maji Anno 1702.

22: Mai. Reskript til de Deputerede for Finaiicerne,

ang. de islandske Commissariers Lønning* Fre-

deriksborg 22. Mai 1702. — Rentek. Exped. Prot.

29, 583.

Frederik den Fjerde &e. V. S. G. T. Som Vi Voris

Archiv-Secretaire ædle Arnås Magnussen, efter hans derom

indgivne allerunderdanigste Memorial, til den hannem udi

Vort Land Island tillige med Vice-Laugmanclen Poul Jon-

sen Vidalin allernaadigst anbetroede Commissions Forret-

ning til sin Equipage to Hundrede Rigsdaler, til sin

Fortæring paa Soen frem og tilbage ugentlig fire Rigs-

daler, og naar han der i Landet ankommer, til sin Sub-

sistence, saa og til en dygtig Skrivers Underholdning,

item til Skydsfærd baade til Lands og Vands, Papir og

Skrif-Materialier og alle andre ved Commissionen fore-

faldende Omkostninger haunem daglig to Rigsdaler og

hans Medcommissaire een Rigsdaler allernaadigst tillagd,

som skal begynde fra den Dag han der i Landet ankom-

mer, og saa længe indtil Commissionen er fuldendet con-

tinuere. Thi er Voris allernaadigste* Befaling, at I den

Anstalt gjorer, at bemeldte Voris Archiv-Secretaire ikke

alene de hannem til Eqvipage bevilgede to Hundrede

Rigsdaler, mens endog paa Regenskab af de hannem og

sin Medcommissaire til deris Subsistence og Commissions-

omkostuing daglig tillagde Penge, fem Hundrede Rigsdaler
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>

her straxen lader betale, og siden der udi Landet lader

gjore den Anstalt, at hvis Omkostningen hoiere belober,

at det af Voris Intraders Forpagternis Fuldmegtig der

udi Landet efterhaanden, ligesom de det bebover, erlagd

og betalt vorder. Dermed 4&c. Givet paa Vort Slot

Frederiksborg den 22. Maj i 1702.

Patent ang. Commissionen udi Island. Frede-

riksborg 22. Mai 1702* — Publiceret paa Althinget

1702 (Althingsb. Nr. 17); Rentek. Exped. Prot. 29, 600; M.

Ket. III, 329.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. H. V., at som Os

Voris Land Islands slette Vilkaar og Tilstand allerunder-

danigst er vorden forestillet, Vi af sær kongelig, for be-

meldte Vort Land og dets Indbyggere bærende, Omhue,

allernaadigst have for got befunden, Voris Archiv-Secre-

taire og Professor, edle Arnås Magnussen, did at sende,

at han, tillige med Voris Vicelaugmand Paul Jonsen

Vidalin, skulle tage Landsens Tilstand udi Oiensjun og

flittig overveie, paa hvad JMaade Landet og den menig

Almue bedst staaer at hjelpe. Thi bjude og befale Vi

samtlige Voris Sysselmænd, Repstjorer og alle andre Voris

kjere Undersaatter hermed, at de alle og enhver hos bemeldte

Voris Commissarier, naar de af dennem til Voris Tjeniste

tilsigendis vorder, sig ikke aleniste villigen indfinder,

mens endog dennem med al fornoden Efterretning .til

Hænde gaaer. Ladendis det ingenlunde. Under Vor

Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Frederiksborg

den 22. Maji Anno 1702.

Reskript til Biskopperne, Amtmanden og

Laugmændene, ang. Gommissairernes Sendelse til

Island. Frederiksborg 22. Mai 1702,~ Gjenparten

tJ l Laugmændene publiceret paa Althinget 1702 (Althingsb.
Nr. 18); Rentek. Exped. Prot. 29, 601; M. Ket. III, 329.

Frederik den Fjerde [til Biskopperne og Amtmanden:
Vor Naade tilforn] . Som Vi Voris Land Islands slette Tilstand

1702.
•

22. Mai.

22. Mai.

22. Mai.

• X

38
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1702. og Vilkaar ugjerne liar maattet fornemme, og Vi derfor

"^^r" allernaadigst haver for got befunden, Voris Archiv-Secre-

taire og Professor, edle Arnås Magnussen, did at sende,

at han, tillige med Vice-Laugmanden Paul Jonsen Vidalin,

skulde over alt det ganske Land sig om dets sande Til-

stand inquirere, såa og vel overveie, hvorledis det bedst

kunde hjelpis og dens Opkomst befordris, med videre den

dennem medgifne allernaadigste Instruction ommelder.

Altsaa er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at du

bemeldte Voris Commissarier udi den dig allernaadigst

anbetroede Biskopdom [Land — Laugdom] ikke aleniste

med al fornoden Efterretning, mens endog med god Raad

udi alt, hvis dig Landsens Velstands Befordring og de

indsnegue Misbrugs Afskaffelse kunde være videndis, tro-

ligen efter din Eed og Pligt gaae til Haande. Dermed

skeer Vor Villie. Befalendis dig Gud. Givet paa Vort

Slot Frederiksborg den 22. Maji Anno 1702.
a

22. Mai. Reskript til Biskop Vidalin og Amtmand

Muller, ang. Straf for Sognefolks Modvillighed.

Frederiksborg 22. Mai 1702.— Norske Tegn. XVI,

371 b
; M. Ket. III, 330.

Frederik den Fjerde <fcc. V. N. T. Eftersom du, Os

elskelig Mag. Jon Thorkelsen Vidalin, for Os allerunderd.

haver ladet andrage, hvorledis du dea 30. Augusli Anno

1701, da du kom til Ingjaldshols Kirke udi Neshrepp der

paa Laudet, haver beordret Sognepræsten for Menigheden

at sammenkalde Sognefolket med deris Ungdom, hvilket

han og skal have gjort, men ikkun faa Personer modt,

og at du selv for to Aar siden skal have tilsagt bemeldte

Sognefolk at opbygge Kirkegaarden til forn* Kirke, saasom dens

Rente ingenlunde skal kunne strække til dens Opbygning,

hvilket de ikke endnu haver efterkommet, ihvorvel din Befaling

offentlig paa Thiuget for dennem er bleven oplæst, for-

* uden at de sig endog meget gjenstridig imod Præsten og

Kirkevergeren skal haye bcteed, med at gjore hvad deris
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Skyldighed ellers udfordrer ; da er Voris allernaad. Villic 1702.

og Befaling, at I for
n* Ingjaldshols Sognefolk, saa mange 22. Mai.

som sig i forbcrorte Maade modvillige haver ladet finde,

derfor i Straf setter, ligesom 1 finder deris Forseelse til.

Dermed &c. Frederiksborg d. 22. Maji 1702.

Kongelig Resolution, ang. en Repræsentant 1703.

for Island i Kjobenhavn. [Marts 1703] l
. —^^T *

Rentek. Kelat. Prot. 50, C2. — I Rentekammerets Forestilling

6. Marts 1703 , 4de Post 2
,

foredrages, at «en stor Deel af

Almuen udi Island takker allerunderdanigst for den Naade,

Eders Maj. haver beviist dem, med Landsens hoie Taxtes

Formindskelse , formoder dog efter Forpagtningens Forlob at

erlange en mildere Taxt, saa og en anden Anordning udi ad-

skillige Poster, til hvilken Ende de allerunderdanigst er be-

gjerende, at Eders Maj. vilde tillade at antage og constituere

en god Mand i Kjobenhavn, som kunde observere Indbyggernes

Gavn og Bedste, deres Anliggende andrage, og derom med de

Vedkommende conferere og slutte«. Rentek. yttrer, at «Sup-

plicanternes Ansogning om en Fuldmægtig at maatte holde

her udi Byen, til at observere deres Sager, kan ikke noget

være imod at sige, naar det skeer paa deres egen Bekostning*

som videre indstilles til Eders kongel. Maj*« egen allernaad.

Villie». Den paategnede kongelige Resolution : «Accorderøt».

Commissorium for Stor- Kantsier Grev Re- 5. Mai.

ventlov m. fl. at undersoge indkomne Supplica-

tioner i Anledning af Islands slette Tilstand.

Khavn 5. Mai 1703. — Siell. Tegn. LIV, 97V

Frederik den Fjerde &c. V. S, G. T. Vi tilskikke

eder herhos tvende Supplicationer med deris Bilager, den

ene fra endeel Kjobmænd her i Voris kongel. Residens-

stad Kjobenhafn, som allern. ©re octroyerede paa Vort

Land Island at handle, og den anden fra dennem, som
den islandske Jordebogs Forpagtning allernaad. er for-

undt, begge udgaaende paa Laudets slette Tilstand, helst

l

) Rk. Skr. 18. Mai 1703.

a
) de ovrige Poster vedkomme ikke Island.

38*
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1703. i forbigangene Aaringer, da Fiskeriet skal have slaget

^^T^feil, og der dog fuld Afgift hos dennem skal prætenderis,

hvis Beskaffenhed I self deraf udforligere Kan see og for-

nemme, og er Voris allernaad. Villie og Befaling, at I'

• eder samme deris Supplicationer paa en beleilig Tid og

Sted med forderligste forelager, og med Flid igjennem-

gaar, Supplicanterne, om fornoden eragtis, derover nær-

mere horer, og efter at I alting vel haver overveief, Os

om des Beskaffenhed eders allerunderd. Erklæring og
Betenkende, til videre Voris allern. Resolution, forderligste

tilstiller. Dermed «ftc. Hafn. den 5. Maji 1703.

[De som forskrevne Brev udgik til, vare: Herr Con-

rad Greve af Reventlov; Herr Otto Krabbe; Herr Chri-

stian von Lenthe; Herr Christoph Blome; Herr Ditlev

Wibe; Herr Christian Sehested; Ober-Kammer-Secreterer

< Ernst Ulrich Dose ; Etatsraad Hans Nansen og Etatsraad

Hans Rosencreutz] *.

i

18. Mai. Reskript til Commissarierne i Island, ang,

Commissionens Fremgang m. m. Khavn 18. Mai

1703. — Rentek. Exped. Prot. 31, 166—170.

Frederik den Fjerde &c. Af eders allerunderd. Me-

morial , dat. HVams Præslegaard paa Island den 15.

Sept. 1702, fornemme Vi allernaadigst, hvorvidt I udi

den eder allernaadigst anbefalede Commission da vare

avancerede, og som I begjærer Vores allern. Resolution

om eflerskrevne Poster, saa folger derpaa allernaadigst:

1) At I haver ladet besigte Bessested Kirke og Vidoe

Klosters Bygnings Brostfældighed efter derom allerunder-

danigst sendte Copier om Forretningerne derover, kan

) Ved ResUr. 8. Dec. 1703 tilstilles Herr Joachim v. Ahle-

felt en Copie af dette Commissorium og beordres til «udi

samme Commission til de andre Committerede at træde,

og den tillige med dennem i alle Maader tilborligen at

efterkomme*. Siell. Tegn. LIV, 252.
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være vel, men som Brostfældighederne ikke er anslagen i 1703.

Penge, ei heller hvad Arbeidslonnen vil koste, som til 18. Mai.

des Reparation vil medgaa: altsaa ville Vi det fra eder"^^^"
med forste Leiiighed forlange, imidlertid og paa det Byg-

ningerne ikke ganske skal nedfalde, have Vi allernaadigst

anbefalet Os elskelige Vores Deputerede for Finaucerne,

at de for det forste til forskrevne Reparation skal ordi-

nere Vores Amtmand og Commerceraad, Os elskelig Chri-

stian Muller, 100 Rdl., som han skal betroe saadanne

Værger i hænde, som han eragter, lil forskrevne Besse-

sted Kirkes og Vidoe Kloster-Bygningers Brostfældigheder

at understotte, vederheftige og bekvemme ere; og paa

det Vi kan have fuldkommen Efterretning, baade om disse

og andre Kirkers og Klosters Indkomster udi Island og

hvor den pligtig er deres Bygninger at underholde, saa

ville Vi allernaadigst , at 1 derom ved Matriculens Ind-

rettelse al fornoden Information tager, og det derudi

insererer. Det ovrige Vores Gaard Bessested og des

Brostfældighed angaaende maa indtil eders Retour for-

blive, dog at 1 derover tager en ret Besigtelse og rigtig

Overslag, hvad den vil koste at reparere, til Vores videre

allernaadigste Anordning. — 2) Hvad den Deduction er

angaaende, som I gjore om de 600 Rdl., som Vi, efter

Forpagternes allerunderdanigste Supplication, dat. 1. Dec.

Anno 1700, den 11. Januar 1701 allernaadigst have efterladt

Bonderne udi Landet, saa skal det alene forstaaes om

Vores egue Bonder, som ere fattige, og deres Landskyld,

for Armod, ikke betale kunde, og ei andre, hvilke, om

de til dem ret ere distribuerede, derom I eder ret have

at informere; og som Forpagterne end fremdeles beklage

dennem, at de, formedelst Bondernes armelig Tilstand,

end forleden 1702 Aar ikke nær har kundet komme til

Opborselerne og deres Forpagtning betale, saa ville Vi

allernaadigst, at I i lige Maader, saasom for er meldef,

skal tage samme Aars Restancer for eder, og dennem
grundelig examinere og sætte hvad som uden Bondernes

Ruin end i tilkommende Tider deraf kan være at be-
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1703. komme, og hvad ikke, og dygtig Efterretning derom

18. Mai. med eder tage. Hvad I ellers melde om Gjeftoldeu,

^^""^
Riisheste og Restancernes Efterladelse, saa og at Ombuds*

holderne maatte tage imod andre dogtige Vare, som i

Landet falder, naar Fisk ikke tilveiebringes kan, dermed

kan beroc til eders Forretning indkommer, at derom da

fornoden Anordning gjores kan. — 3) Hvad Kirkebæ

Kloster er angaaende, som I foregiver af Sandflugt,

Fjeldskred, Vandflod, Jordfald og andre skadelige Tilfælde

meget skal være fordærvet, hvorover Forpagterne skal

beklage dem: ikke længere at kunne blive ved Forpagt-

ningen, saa have I Skaden ved upartiske og fornuftige

Mænd at lade eftersee og taxere, saa at Afgiften derefter

her kan sættes. Imidlertid lade Vi det ved eders aller-

underdanigste Forslag forblive, at Forpagterne uforandret

ved deres Contract forblive. — 4) Hvad den Almisse

angaaer, som sal. og hoiloflige Ihukommelse Kong

Frederik den Anden har givet til fattige Præster i Hole-

stift der paa Landet, ville Vi allernaadigst (efter den

salige og hoiloflige Konges Fundats) uforandret i alle

Maader skal forblive. — 5) Laugmand Lauritz Gottrups

Fortærings-Regenskab for den Tid han forleden Aar var

her i Kjobenhafn paa Landets Vegne, skal I af hannem

fordre og revidere
,

og hvis I da for billigt og rigtigt

finde, det imellem Indbyggerne paa Landet at ligne, at

hannem det og ei videre betales maa. — Og som Vi

allernaadigst ville formode , at I med den eder aller-

naadigst anbefalede Commission nu vel saa vidt er kom-

men, at I med Skibene, som der fra Landet i Aar hidgaa,

kunde retournere, saa erindres eder allernaadigst, at I

med eder tager alle foruodene Efterretninger om alt det,

som til Voris Tjenestes Befordring der i Landet vides

bor, efter eders Instructions videre Formelding, saa fremt

I ikke vil være betænkt paa eders egen Omkostning at

reise tilbage igjen. Hvorefter I eder allerunderdanigst

have at rette og forholde. Givet paa Voris kongel. Re-

sidents udi Kjobenhafn d. 18. Maji 1703.
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Rentek. Skrivelse til Amtmand Miiller
5
ang.

Islands Repræsentant i Kjobenhavn. Khavn 18.

Mai 1703. — Publiceret paa Althinget 1703, Althingsb.

Nr. 8; Rentek. Copieb. Nr. 1999, Litr. A, fol. 151. — Uddrag*

5) Haps Kongelige Majestet haver og, efter

endeel Indboggernes allerunderdanigste Supplication, dat.

20. Juli 1702, allernaadigst resolveret, at de her i Kjo-

benhafn maa ordinere en Fuldmægtig, som paa deres

Vegne kan observere og solicitere deres Beste, som Herr

Amtmand paa forste Althing, til Alles Efterretning, ube-

sverget ville publicere lade. Rentek. den 15. Maji

Anno 1703 *

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 1704.

ang. Overretten. Khavn 19. April 1704 * — 19. April.

Publiceret paa Althinget 1704; Norske Tegn. XVII, 82*;

M.Ket, III, 333—34; Fogtm* III, 101.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. og 6. T. Efter

som Herr Povel Amundasen, Provst i Mule Syssel og

Sognepræst til Kolfrejustad for osten paa Vort Land Is-

land, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at

Laugmændene der paa Landet skal have domt udi en

tvistig Sag med hans Hustrues afgangne Broders Torve

Gudmundsens Efterleverske, Kristina Joensdatter, men der

han med deres Dom ei kunde være fornoiet og han den

for Amtmanden og 24 Mænd til Uuderkjendelse , efter

" * •

') Dette er under s. D. communiceret Laugmand Gottrup

(Rk. Isl. og Fær. Copieb. Nr. 1999, Litr. A, fol. 152*). —
Rlandt M. Stephensens Haandskrifter, under den arnamagn.

Samling Nr. 77, findes en af Laugmand Gottrup foran-

staltet Samling af Aktstykker, horende til hans to Missioner

til Kjobenhavn i Aarene 1701-2 og 1704—5; der findes

i Slutningen en Instruction i 15 Poster, udgiven af Gottrup

for Mauritz Jorgensen Samsoe, som Befuldmægtiget paa

Islands Vegne, hvori Landets Besværinger, navnlig med
Hensyn til Landboforholdene og Handelen, fremsættes.

a

) Reskript 8. Febr. 1724.

1703.

18. Mai.
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1704. gammel Skik der i Landet , havde ladet indstevne , skal

^ ^AprTP
^a ^aSCQ nu ve(* sidstafvigte Landslhing skulle være

forelagen, have exciperet Forum. Da, som Voris elskelig

kjære Herr Far-Faders Fader, Konning Christian den Fjerde,

sal. og hoiloflig Ihukommelse, haver Anno 1593 aller-

naadigst anordnet , at Kongens Embedsmand paa Island,

den som nu er, eller herefter kommendes vorder, skal

tage til sig 24 af de fornemste, beste og forstandigste

Mænd der paa Landet og da for sig udi Rette kalde og

slefne alle de Domme, som Laugmændene der sammesteds

udgive og Undersaatterne sig over besværge, og siden med

de 24 Mænd grandgiveligen grandske, overveie og forfare

samme Trætter, og dersom befindes, at Laugmændene

haver domt Uret, skal fornævnte Embedsmand med de

24 Mænd have Fuldmagt Dommen at fælde, og forhjelpe

hver og en af bemeldte Vore Undersaatter til hvis Lov

og Ret er: ville Vi allernaadigst , at det ved samme An-

ordning fremdeles skal forblive; thi er Vores allernaa-

digste Villie og Befaling, at du sligt paa behorige Steder

i bemeldte Vort Land Island , til Alles Efterretning , for-

derligst lader læse og forkynde. Dermed <fcc. Hafn. d.

x 19. Aprilis 1704.

10. Mai. Reskript til Amtmand Muller, ang. Rettens

Administration i Hunavatns Syssel. Khavn 10.

Mai 1704. — Publiceret paa Althinget 1704; Norske

Tegn. XVII, 99b
; M. Ket. III, 334.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Saasom Lauritz

Christensen Gottrup, Laugmand for norden og vesten paa

Vort Land Island, hos Os allerunderd. haver ladet anholde,

at Vi allern. vilde bevilge, at den Person, Sigurdur Einersen,

som paa nogle Aar haver betjent Sysselmands - Embede i

Hunevands Syssel der i Landet, som bemeldte Laugmand

er Sysselmand, udi, maatte ei alene fremdeles betjene

samme Sysselmands-Embede, men endog nyde Voris aller-

naad. Brev, at være tilligemed Vice-Laugmand
,
og naar

\
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Laugmandens Tjeneste ledig blev, da ham derudi at suc- 1704.

cedere, og Vi nu af indkomne allerunderd. Beretninger ""TTTT^"° 10. Mai.
have fornommen, at der skal være adskillige Klager,

saavel over bemeldte Lauritz Christensens Gottrups egne,

som og over Sigurdur Einersens Forretninger , særdeles i

Rettens Administration: saa er Voris allernaad. Villie og

Befaling, at du strax allerunderd. foreslaaer Os en anden

dygtig Person, hvorved Retten lovligen og forsvarligen

udi Sysselmandens Fraværelse kunde vorde administreret,

paa det ingen med Foie sig over noget i Fremtiden kunde

have at besværge. Dermed <fcc. Hafniæ d. 10. Maji 1704.

Reskript til Amtmand Muller, ang. Under- 10. Mai.

sogelse af Gyldigheden af Kong Hakons Retter-

bod om Moders Arveret. Khavn 10. Mai 1704 t
.

— Publiceret paa Althinget 1704; Norske Tegn. XVII, 100b;

M. Ket. III, 335.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Saasom du dig

om Kong Haagens udgifne Reltarbot om Arveret, Moder

efter Barn, som sex tilnefnte Mænd der i Island haver fun-

deret deres Dom paa, udi en Sag imellem Provsten i

Mnle Syssel, Hr. Paul Amundason, paa hans Hustrues

Vegne, og en Enke ved Navn Christine Joensdatter, an-

gaaende Arvtagelse, mens Laugmændene derimod, da Sagen

for dem paa Althinget til Paakjendelse indkom, ikke skal

have reQecteret paa, men ladet i deres Protokol indfore,

at det tilforne skulde have været kaldet Rettarspillir,

allerunderdanigst forsporger , til Efterretning for dig og

de 24 Mænd, for hvilke bemeldte Sag til nærmere Paa-

kjendelse er indstefnt, enten (samme Retterbod) er ved

Magt eller abrogcret, saa er Vores allernaadigste Villie og

Befaling, at du derom med de af Os der paa Landet alier-

naadigst forordnede Commissarier confererer, og derefter

folger den Slutning, som 1 samtlige herover tjenligst finder.

Dermed &c. Hafn. d. 10. Maji 1704.

') Reskript 15. Mai 1711.
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17 4- Reskript til Amtmand Muller, ang. Appell af

L^Len Sag. Khavn 13. Mai 1704. — Norske Tegn.

XVII, 103; M. Ket. 111, 336.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Saasom Vi af de

udi Vort Land Island værende og af Os allernaadigst

forordnede Commissariers allerunderdanigste indkomne Re-

lation iblandt andet haver fornommet, hvorledes Lauritz

Christiansen Gottrup, Laugmand for norden og vesten der

paa Landet, som tillige med er Sysselmand i Hunevats

Syssel og der ved en Vicedommer lader Retten admi-

riistrere, skal have sogt til Thinge at forhverve sig Al-

muens Attester i bemeldte Hunevats Syssel, om hans

Forhold, saavel udi hans Erabedes Forretninger, som i

Kjob og Sal, med (men da?) Bonderne skal have vegret

sig ved saadanne Attester at underskrive, skal bemeldte

Laugmand strax have ladet stefue dennem til Thinge

for benefnte Vicedommer, for der at producere Aarsagen,

hvorfore de, fremfor Andre, havde forhalet at give

hannem Attest efter hans Sporgsmaal, og omendskjondt

Endeel haver svaret, at de ikke i saadan Hast kunde

begribe Laugmandens dennem forelagde Propositioner,

og derfor ikke kunde saa fage svare dertil, og En-

deel sagde derhos, at de ikke vidste af hvad Aarsag

Laugmanden slige Attester fordrede, skal der dog endelig

være gaaen Dom, at de vare og havde været skyldige

til at sige strax Nei eller Ja til Laugmandeus Sporgs-

maal, og at de derfor burde for den hannem forvoldte

Omkostning at betale 7 Rdl., og hvad den Affrout angik,

som Laugmanden formente sig derved at være skeed, saa

skal det til Landsthinget være bleven henviist, hvor hoit

de derfor skulle ansees, paa hvilken Post i sidst holden

Laugret, udi Julio 1703, skal være kjendt saaledes, at

slig Opsætsighed imod sin Ovrighed burde aldeles ikke

at taales uden Straf og Correction, saavel af deu geistlig

Ovrighed for christelig Kjærligheds Skyld, som med nogen

Mulet til fattige indensogns Vanfore, foruden at de Au-
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klagede bleve tilfundne en vis Pengestraf, som Vicedom- 1704.

nieren, med gode Mænds Raad, dennem efter deres ^T^TTr
13. AT ni

Formue skulle paalægge, og at de Skyldige i det Ovrige,

for givne ondt Exempel
,

ydmygeligen skal soge Forlig

og Forladelse hos bemeldte Laugmand. Og som Bonderne,

som Sagen angaaer, sig over denne Proces storligen skal

besværge, saa er Voris allernaadigste Villie og Befaling,

at du appellerer Dommen for Bonderne uden nogen Om-
kostning. Dermed <fcc. Hafn. d. 13. Maji 1704.

Reskript til Com missarierne i Island, ang. 16. Mai.

Udforeisen af deres Hverv. Ringsted 16. Mai

1704. — Rentek. Exped. Prot. 31, 574—577.

Frederik den Fjerde &c. Af eders til Os indkomne

allerunderdanigste Relation, dat. Hvalsnæs Præstegaard

udi Guldbringc Syssel, den 30. Aug. 1703, have Vi

allernaadigst ladet Os referere de Aarsager og Motiver,

som udi samme eders Relation vidtlofteligen anfores, for

at demonstrere, at det er ikke eders Skyld, at den eder

anbefalede Commission ei er bleven bragt til Endelighed,

mens at megen Tid dertil udkræves, saasom l self alting

maa tage i Oiesjufn, og I ikke kan troe andres Relationer,

men at I self maa soge Fundamentet til eders Forretnin-

ger, for at naae den sande Efterretning og Rigtighed, som

eder allernaadigst er anbefalet. Af samme eders aller-

underdanigste Relation have Vi og fornummen de andre

Aarsager, som gjore eder Ophold, nemlig Landets Situa-

tion, Veienes Vanskelighed, Vinterens Haardhed med mere;

da, som Vi disse af eder anforte Omstændigheder haver

taget udi allernaadigste Consideration , saa have Vi for

got befunden, at med den eder anbefalede Commission

skal fortfares og continueres; thi anbefales eder hermed

allernaadigst

:

1] At I indtil videre Vores allernaadigste Ordre der

«di Landet skal forblive og efter den eder meddelte In-

struction, samt Vores seniste til eder af den 18** Mai
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1704. 1703 allernaadigst ergangne Befalning (udi saavidt den

16. Mai. ei af eder allerede er efterlevet), slial fortfare med. den

anbefalede Commission, alting derudi paa beste Maader

overlægge og saa snart raueligt være kan soge den at

bringe til Endelighed. — 2) Med Efterhost-Skibene haver

I at indgive en fuldkommen Relation, hvorvidt I med

Commissionen ere avancerede, og hvorvidt deraf staar

tilbage, saa og en fuldkommen Forklaring, hvis 1 til

samme Tid kan have observeret. — 3) Og som det er

fornoden at have en god Underretning, paa hvad Maade

at Districterne best kunde inddeles, for at forekomme den

Dispute, som derom hidindtil imellem de Octroyerede er
i

forefalden
,

og for at sublevere Undersaatterne udi den

Besværlighed dc haver, deris Vare til de nu anbefalede

Steder at henbringe, saa er Voris allernaadigste Villie og

Befalning, at 1 eder herom grundeligen og uoie infor-

merer, og eders alleruud. Erklæring og Betænkende, paa

hvad Maade 1 allerund. formener denne Deling best at

kunne skee, med Skibene indsender. — 4) Hvad 1 ellers

udi eders ovrige Relationer af 13. og 15. Septbr. aller-

underd. haver forebragt, angl. Bessested Kirkes, samt

Vidde Klosters og Kirkes, saavelsom Falkehuset, deres

Reparationer, da ville Vi allern. lade gjore den Anstalt,

at Materialierne dertil vorder anskaffet, og at Reparationen

siden, under Amtmandens Opsigt og Tilsj ufn, vorder fore-

taget. — 5) Og som I udi eders allerunderd. Relation

af 15de Septbr. foredrager, at I ei havde haft Tid at

relatere om Kirkebay Kloster, saa ventes og fra eder

Underretning om 'dessen Beskaffenhed, saavel som og en

fuldkommen Deduction om Jordegodset der i Landet (saa-

vel Kloster- som Ombudsjorder), hvad Beskaffenhed det

nu haver, og paa hvad Fod 1 allerunderdanigst formene

at det kunde sættes, til den hoieste og bestandigste Afgifts

Erlangelse. Udi det Ovrige haver I at anvende al Flid,

Commissionen saasnart muligt være kan at bridge til

Endelighed. Dermed &c. Givet udi Vor Kjobsted Ring-

sted deu 16. Maji Anno 1704.

\ - - - -
.

'

. .

—

"

-
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1704.
Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove

2 Decbr
ang. Regnskabs-Aflæggelsen for Haugshus Hospital.—-

—

Khavn 2. Decembr. 1704 1
. — Norske Tegn. xvn,

171; Uddr. hos M. Ket. III, 413.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Hvad

Mag. Jon Thorkelsen Widalin, Biskop over Skalholt Stift

paa Vort Land Island, for Os allerund. haver ladet an-

drage imod Laugrnanden Sigurdur Bjornsen , at han i

nogle Aar haver oppebaaret den storste Deel af Hokshuses

Hospital der paa Landet, og dog ingen Regnskab derfor

gjort, m. v., kan du af hosfolgende Copie af den derom

til Os allerunderdanigst indkomne Supplication udførligere

see og fornemme. Thi er Vores allernaad. Villie og Be-

faling, at du strax tilholder bemeldte Sigurd Bjornsen

at gjore for
ne Hospital Ret, og fra sig til Vores Amtmand

der paa Island, Os elskelig Christian Muller, og bem4e

Mag. Jon Thorkelsen Widalin at levere et rigtig Regnskab

paa hvis han paa dets Vegne haver annammet og udgivet.

Dermed «fcc. Hafniæ den 2. Decembr. 1704.

Reskript til Laugmand Sigurd Bjornsson, at 1705.

afgive sit Votum skriftligt motiveret i en af J^J^;
ham paadomt Sag. Khavn 3. Februar 1705. —
Norske Tegn. XVII, 195*

; Uddrag hos. M. Ket. III, 415.

Frederik den Fjerde &c. Saaspm Jon Magnussen,

Sysselmand til Strande Syssel paa Vort Land Island, for

Os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han,

lil Oplysning udi en for Vores Hoiesteret imod hannem

af Lauritz Christiansen Gottrup, Laugmand for norden og

vesten der paa Landet, indstefnte Sag, ang. en Tyv ved

Navn Torod Torstensen, behover skriftlig, hvad din Me-

ning har været i forskrevne Sag, og hvorpaa du samme
din Mening haver funderet; saa er, efter for"' Jon Ma* *

gnussens herom allerund. gjorde Ansogning, Vores allern.

l

) see Reskript 16. Mai 1707.
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i705. Villie og Befaling, at du sligt under din Haand og Siguet
|

^^JT" beskreven til hannem paa Landsthinget udi indeværende
|

Aar uden Ophold extraderer, paa det han det'kan foie
i

til de Breve og Bevisligheder, som han, til at fremlægge

i Sagen for Vores Hoiesteret, agter at hidsende. Dermed

Ac. Hafn. den 3. Februarii 1705.

3. Febr. Reskript til Landthingsskriver Sigurd Si-

gurdsson, at' give skriftlig Underretning om

Laugrettens Medlemmers Vota i en Sag. Khavn

3. Februar 1705. - Norske Tegn. XVII, 196; Uddrag

hos M. Ket. III, 415.

Frederik den Fjerde <fcc. Saasora Jon Magnussen,

Sysselmand udi Strande Syssel paa Vort Land Island, for

Os allerunderd. haver ladet andrage, hvorledes han, til

Oplysning udi en for Vores Hoiesteret imod hanncm af

Laurits Christensen Gottrup, Laugmand for norden og

vesten der paa Landet, indstefnte Sag, ang. en Tyv ved

Navn Torod Thorstensen, behover skriftlig Underretning

om, hvor mange og hvilke af dennem, der saddeiLaug-

retten Anno 1702, som Laugmanden for synden og osten

paa bemu Island Sigurdur Bjornssens Mening fulgte, og

hvilke der med for"
e Laugmand Laurits Gottrup voterede;

saa er, efter forbemeldte Jon Magnusens herom allerund.

gjorde Ansogning, Voris allem&ad. Villie og Befaling, at

du saadant under din Haand og Signet beskreven til

hannem paa Landsthinget udi indeværende Aar, uden

Ophold, Udflugter eller Forevendinger, extraderer, paa

det han det kan foie til de Breve og Bevisligheder, som

han* til at fremlægges i Sagen for Vores Hoiesteret, agter

at hidsende. Dermed &c. Hafn. den 3. Februarii 1705 \

') Reskript s. D. til Stor-Cantsler, Greve af Reventlov, at

kundgjore, at denne Sag er bevilget udsat til Hoiesterets-

aaret 1706 (Stevning forhvervet 14. Marts 1704), saafremt

Documenterne ikke tidlig nok i dette Aar overkommen

Siell. Tegn. LV, 13.
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Reskript til Commissarierne i Island, at tage 1705.

Sæde i Overretten i en Sag. Khavn 3. Februar TlFebT
1705. — Publiceret paa Althinget 1705; Norske Tegn.

XVII, 196b
; Uddrag hos M. Ket. III, 416.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Hvad Herr Jon

Gislachsen 1
,

Sognepræst til Torfastader paa Vort Land

Island, for Os paa sin Sons Gudmunder Jonsens Vegne

allerunderd. haver ladet andrage, ang. den Ophold han-

nem er tilfoiet med nogle Vidner at fore imod een hans

Sognefolk, ved Nafn Jon Snorresen, som bem' e hans Son

med Skjeldsord og anden haard Medfart haver overilet,

at han derfor, og formedelst at der endelig paa det Sidste

er gaaen Dom til Landsthinget, at hans Vidner ikke skulle

validere, haver været foraarsaget at lade Laugmændene
Sigurdur Bjornsen og Lauritz Gottrup for Voris Com- -

merceraad og Amtmand der paa Landet, Os elskelig

Christian Muller og 24 Mænd til næstkommende Althing

indstefne, befrygtendis at, fordi der ere saa mange i

denne Sag tilforn interesseret, bem t8
Voris Amtmand ikke

faaer saa mange Mænd paa samme Sted til Retten at sidde,

kan I af hosfolgende Copie af for" Joen Gislasens ind-

given allerunderd. Supplication udforligere see og for-

nemme. Thi er, efter hans herom allerunderd. gjorde

Ansogning, Voris allern. Villie og Befaling, at I retter

eders Leilighed efter, Retten udi denne Sag til forstkom-

mendis Althing tillige med forbemeldte Voris Amtmand
at betjene, og derudi efter Loven forsvarligen kjende og
.domme. Dermed &c. Hafn. den 3. Februarii 1705 2

,

Reskript til Biskoppen i Skalholt, ang. Emerit- 14. Febr.

Præsters Underholdning. Khavn 14. Februar
1705 3

. — For endeel bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

') J6n Gfslason, Præst 1691-1707.
a
) Under s. D. er Amtmand Christian Muller meddelt Noti*

fication herom ved et Reskript. Norske Tegn. XVII, 197k
;

3

) Reskr. 16. Mai 1707, 7. Mai 1735 og 16. Febr. 1748.

%
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1705. for Skalh. Stift 1705; N. Tegn. XVII, 207; F. J. Hist. Eccl. III,

14. Febr. 483—485; M. Ket. III, 337—340; Uddr. hos Fogtm. III, 119-120.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Saasom for Os

allernnderd. er bleven andraget, at det af gammel Tid

haver været Sædvane, at de fattige Præster i Vort Land

Island, som vel og flittig haver forestaaet deris Kald og

Embede, og nodis til for Alderdoms og Svagheds Skyld

deris Kald at afstaa, men kunde dog ikke af samme Kald,

som de haver betjent, formedelst deris Fattigdom for-

sorgis, haver nydt noget af de beste Kald til deris Op-

hold ; saa haver Vi, efter herom allerunderd. gjorde

Ansogning og Forslag, allernaad. for got befundet, enhver

af saadanne fattige Præster i sin Landsthings Fjerding udi

det dig allernaad. anhetroede Stift noget til Underholdning

paa efterskrevne Maade allernaad. at tillægge, nemlig:

• I Oster - Fjerdingen

:

1. Af Hofe i Vopnefjord 90 Alen eller 3 Rd. - Mk. in Specie.

2. » Valthiofstad . . . 70 » » 2 » 2 » » *

3. » Kirkebæ i Tunge 80 . » » 2 » 4 » »

4. » Vallanese 100 » » 3 » 2 » »

5. » Eidelum 1 120 2
» » 4 » - » »

6. » Skorested 30 » » 1 » - » »

7. » Holmestæd 3
. . . 30 » » 1 » - » «

8. » Kolfriustad ... 40 » » 1 » 2 » »

9. » Stafefelle i Lone 40 » » 1 » 2 » »

I Synder-Fjerdingen:"

i! Af Holte under Eiefjollum 80 Al. eller 2 Rd. 4 Mk. in Sp.

2. » Breidebolstad ...... 150 4 » » 6 » - » »

3. » Odde 100 » d 3 »' 2 » »
•

4. » Gaulverjabæ 60 » » 2 » - » »

5. » Heime (Brune) . . . . . 60 » » 2 » - » »
j

= Heydolum.

*) I Reskr. staaer 100, som maa beroe paa en Feil i Læs-

ningen af Tallene i Biskoppens Forslag (100 af 1< = 120)

hvilket Evaluationen til 4 Rd. viser.

*) Hélmar i Reybarfirbi.

4
) skal være 160 Al., hvilket Evaluationen til 6 Rd. Viser.
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6. Af Gordum paaAlftanese 60 Alen eller 2 Rd. - Mk. in Sp. 1705.

7. » Reichholte 60 » » 2 » - » » 14. Febr.

8. » Mellum 1 40 » » 1 » 2 » »

I Vester - Fjerdingen:

1. Af Stafholte 60 Alen eller 2 Rd. - Mk. in Sp.

2. » « 4 )) » »

3. )) Stadarstad ..... 150 n » » 6 » »

1

»

4. » » » 2 )) 4 »

5. » Stad i Steingrimsfjord 40 » » 1 » 2 » »

6. )) Stad i Grunnavik . 40 » 1 » 2 » »

7. )) Vatesfjord 4
. .

..." 80 » 2 (( 4 » »

8. )) HolteiOnundarfjord 60 » 2 J> » »

9. » Selardal 60 » » 2 » » »

Summa Skalholt Stift 65 Rd. 2 Mk. in Sp.

Hvilket Tillæg de fattige Præster selv skal lade bente,

og Præsierne ved forberdrte Beneficier vel vil 1 igen svare

og udrede i gode og gavnlige Lands or e. Thi haver

du derom indtil videre fornoden Anordning at gjore, og

ifald nogen af de formuende Præster skulde sidde saadan

din Anordning overborig, da skal Herreds -Provsten uden

videre Proces optage saa meget af hans visse Indkomst,

som han her er sat for, og sligt den fattige Præst, som

det er deputeret, tilsende. Og som Vores elskelig kjære

Uerr Fader, sal. og hoilovlig Ihukommelse, haver den

3. Aprilis Anno 1674 fra Skrida Kloster for osten paa

bem t0 Vort Land Island lagt tolv Jorder til fattige Præ-

sters Ophold i Skalholts Stift, bedragende sig i Penge to

og tredsindstyve Rigsdaler, og nu for Os allerunderd. er

bleven andraget, at Indkomsten af samme Jorder, som

du lader oppebære , ikkun uddeles til nogle faa Præster

for osten, men for sonden, hvor endeel nodtorftige Præster

findes, nyder de slet intet deraf, hvorover endeel fattige

') === Meltim.

*) feilagtig, istedenfor 120 Alen.

3
) skal være 1G0 Alen.

4
) = Vatnsfjdr&ur.
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1705. Præster sammestods, som sidder med Qvinder og mange

14. Febr. Born og i saa Maader aldeles gaaes forbi
,

sig ofte skal

i)ave beklaget, da er Vores allernaadigste Villie og Be-

faling, at du indsender aarligen en rigtig Specification med

de fattige Præsters egenbændige Qvittering til Os elskelige

Vores Deputerede ved Financerne, ikke alene paa Udde-

lingen af Oppeborselen af bemeldte formuende Beneficier,

men endog ligeledes paa Uddelingen af forskrevne 62 Rdl"

Oppeborsel, paa det Vi kunde være forsikkrede ora, at de

fattige Præsier nyder samme til deres Opbold allem. depu-

teret Indkomst. Dermed &c. Hafn. den 14. Februarii 1705.

14. Febr. Reskript til Biskoppen paa Holum, ang*

Emerit - Præsters Underholdning i Holum Stift.

Khavn 14. Februar 1705 — Norske Tegn. xvn,

208b
; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 485—86; M. Ket. III, 340;

Uddr. hos Fogtm. III, 118.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Saasom for Os

' allerunderd. er bleven andraget .... [o. s. v. som fore-

gaaende Reskript] allernaadigst at tillægge
>

nemlig:

I den nordre Fjerding 4
.

1. Af Melstad . . . . 90 Alen eller 3 Rd. — Mk. in Specie.

2. » Bredebolstad . . 60 » » 2 )) » »

3. » Grimstunge . . 15 » » 3 »

4. » Staderbakke . . 30 » » 1 » » »

5. » Hoskildstad 1
. . 30 » 1 J> i)

6. » Mælefelle . . . 15 » » J> 3 » n

7. » Miklebæ . . . . 20 » » » 4 ))

8. » Glimbæ 2
. . . . 40 n » 1 2 »

9. » VoJJum , . . . 60 » 2 )) » 7)

10. » Refnegille" . .
20 » » 4 » »

11. » Saurbæ 40 » » 1 » 2 » »

60 » » 2 » i » »

') == H6skuldst6t)um.
2
) s= Glaumbæ.

a
) = Hrafnagili.

* *-
-

- * ~*
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rejf r_**£t^- • * "
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14, Febr.

13. Af Mule 80 Alen eller 2 Rd. 4 Mk. in Specie. 1705.

14. » Grenjcderstad 100 1 » » 4 » - » »

15. » Saudanese . . 10 » » - » 2 » »

"Summa Hola Stift 23 Rigsdaler.

Hvilket Tillæg de fattige Præster selv skal lade hente,

og Præsterne ved forberorte Beneficier velvilligen svare og

udrede i gode og gavnlige Landsore. Thi er Vores

allernaadigste Villie og Befaling, at du derom indtil videre

strax fornoden Anordning gjor, og ifald nogen

[o. s. v. som i foregaaende Reskript] ....... den fattige

Præst, som det er deputeret, tilsende. Dermed «fcc.

Hafniæ den 14. Februarii 1705.

Forordning om strandede Skibe. Khavn 21. 21. Marts

Marts 1705. — Almindelig Forordning, hvis Gyldighed

for Island er bekræftet ved Plak. 4. Mai 1778 § 1. — Publiceret

paa Althinget 1705; — Siéfl. Reg. 43, 408b-418; Original-

Aftryk fra det kongel. og Universit. Bogtrykkene; Qvart-Forr.

1705, 60—70; Schou II, 112-122.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at, saasom Vi

ugjerne maa fornemme, hvorledes een og anden sofarende

Folk, som ved Storm og Uveir, eller andre i Soen til-

faldende ulykkelige Hændelser, kommer til at lide Skib-

brud, og med deres Skibe og Fartoi paa Strandene udi

Vore Riger og Lande inddrives, ei aleniste ikke altid

skal nyde den Hjelp og Undsætning, som Loven i slige

Tilfælde tilholder at skal skee, men endog at saadanne i

Skibbrud og Nod bestædde Folk derforuden en og anden

Overlast, Roveri og Tyveri af onde og udædiske Mennisker

imod Guds, Natureus og Vores Lov paa uchristelig Maade

skal vorde tilfoiet, hvorudover vel ogsaa undertiden Mord

og Mandslaet skal kunde begaacs; da, paa det de So-

farende, som herefter kunde komme til at lide Skibbrud

udi Vore Riger og Lande, kan der nyde behorig Undsæt-

ning og Frelse for sig og hvis de med sig forer, og onde og

•) skal være et Hundrede, 120 Alen;

39*
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1705. vanartige Mennisker, som dennem udi saadanne ulykkelige

21. Marts. Tilfælde enten paa een eller anden Maade ville stige at

beskadige, derfra hindres og afskrækkes, have Vi ikke

aleniste herved villet, have alle og enhver Vedkommende,

som boer og tilholder paa de Steder udi Vore Riger og

Lande, hvor saadanne ulykkelige Strandinger herefter

maatte hændes at skee, strengeligen og alvorligen erindret

og advaret, at de sig, saavidt enhver tilkommer, efter-

rettelig holder og ubrodeligen efterkommer alt hvis som

Lovens fjerde Bogs tredie og fjerde Capituler om ulykke-

lige Hændelser, item om Skibbrud og Vrag byder og

befaler, men endog allernaadigst for got befunden, til

ydermere Sikkerhed for skibbrudne Folk og til Straffens

Skjærpelse for dennem , som dem i saadan deres Ulykke

nogen Skade tilfbier, efterfølgende allernaadigste Anord-

ning at lade udgaac:

J) Fyrens Inspecteurer eller Forvaltere skal strenge-

ligen være anbefalet, ei alene saa betimelig at antænde

Fyren, at den kan staa udi fuld Blus til en vis bestemt

Tid, som bor at være om Vinteren, beregnet fra Mikkels-

dag til Paaske, en halv Time efter Solens Undergang,

og om Sommeren, at regne fra Paaske til Mikkelsdag,

een Time efter Solens Undergang, og saaledes continuere

indtil at Solen igjen om Morgenen opgaar, men endog at

lade Fyr- Vippen altid hænge af den selvsamme Hoide,

paa det Fyren desbedre af.de Sofarende kan vorde hjendt

;

forseer Fyrens Inspecteurer eller Forvaltere sig her imod,

straffes som Vores Mandaters Overtrædere. — 2) Saasom

Lovens 4. Bogs 3. Capit. 2. Art. tilholder, at hvo som

om Nattetide optænder nogen lid, eller opretter noget

Tegn paa Klipper eller andensteds ved Strandsiden, at

forfore den Seilende og bringe ham til Ulykke eller Fare,

skal straffes paa Livet; saa ville Vi og allernaadigst, at

de som uden foregaaende de Vedkommendes Anordning

,
og Approbation borttager eller forandrer de Varder og

Kjendetegn, som kunde være sat udi Soen eller ved Strand-

siden til de Seilendes Efterretning, eller og med Villie
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og Forsæt opfylder Dybet, for at tilfoie den Seilende 1705.

Skade, skal være lige Straf undergivne. — 3) Paa det 21. Marts,

og don Sofarne ved optændte Lyses Skin igjenuem Vinde-

ver ikke skulde vorde forledet i sin Seilads, men magelig

kunde komme til at kjende den rette Fyr, da skal alle

Vore Undersaatter , som vccT Strandsiderne boe, og ved

Vindever have Udsigt til Stranden, hermed alvorligen være

befalet, selv, saavel som og at tilholde deres Bom og

Tjenistetyende, saa snart Lys tændes, deres Vindeveskaad-

der heel tæt at optrække, saafrcmt de, som sig der udi

forsee, ikke ville ansees og straffes som Vores kongel.

Mandals Overtrædere, — 4) Naar en sofaren Mand an- .

kommer med sit Skiberom for nogen Vall og gjor Nodtegn

efter Lods eller Hjelp, enten ved Skud, Flags Sammen-

vikling, som kaldes Schjouw, eller om det ved Nattetide

ved Blik- Fyr eller Logters Opheisning, een over den

anden, da skal de nærmeste Landets Indbyggere, som udi

Lodsningen ere kyndige, forpligtede være, af yderste Evne

at stræbe at udkomme med deres Baade, ham at indlodse

udi een eller anden best beleilig Plads og Havn imod •

billig Betaling, som gode Mænd, hvor ingen vis Taxt er

sat, efter Billighed sigendes vorder; men skulle Storm og

Uveir forhindre Udkomsten, saa at Skibet, for at vorde

salveret, endelig maa sættes paa Stranden, da skal Ind-

byggerne paa Landet ved Bakker eller andre for de So-

farende kjendelige Tegn anvise Skipperen Plads, hvor >
t

besle Grund er til Skibet at strande, hvis nogen da falsk

Tegn skulle give, straffes den efter den næst foregaaende

anden Post. — 5) Saa snart noget Skib er strandet, skal

Amtmanden, eller den sig der næst hos befindende kongel.

Amtsbetjente, udi det Distriet, hvor Strandingen er skoet,

være tiltænkt paa Vore Vegne strax og uden Ophold skarp

at lade inqvirere udi de næst omliggende Byer og Pladser,

for at faae endelig Kundskab paa hvad Maade Skibet er

strandet, og hvor de Folk, som dermed haver faren, ere

af blevne, hvilken lnqvisition skal leveres i Forvaring hos

Stiftbefalingsmanden til Efterretning i sin Tid; skulle nu



614 Forordning om strandede Skibe.

1705. siden indkomme anden Oplysning end den, som Amt-

21. Marts, manden eller og bemeldte kongel. Betjente indhenter, og^^^^
det lovligen overbevises dennem at have været tilstede,

og luindet faaet bedre Oplysning ved lnqvisitionen, end

som skeet er, da bor de at stande tilrette for ulovlig

, Inqvisition, fordi de* ikke deres Pligt med bedre Flid

haver gjort; det samme skal enhver Herrestands Proprie-

tarius, paa hvis Gods Amtmanden ikke gjor slig Inqvisi-

tion, være tilholden at forrette, under lige Straf; bliver
>

ellers nogen overbeviist, voldeligen at have overfaldet og

dræbt skibbrudne Folk, da skal den tilligemed alle den-

uem, som udi samme Misgjerning deelagtig været haver,

knuses paa deres Lemmer og levendes paa Steile henleggcs,

saa og derforuden have al deres Gods, Jord og Eiendom

forbrudt 1
. — 6) Og saasom Vores Toldrettighed af strandet

Gods hidindtil , formedelst en og anden Mishandling,

meget er bleven forkortet, saa maa ingen, i hvo det og

være kunde, enten Skibbrudne, Bjergere, Proprietarier,

Bonder, Forstrands Forpagtere eller andre, som sig noget

af det Strandede paa lovlig Maade kunde have tilfor-

handlet, understaa sig noget af det Bjergede fra Stranden

at bortfore eller bortfore lade , med mindre det Vores

Amtmand og næste Tolder tilforn er vorden tilkjendegivet,

som skulle være tilforpligtede de strandede Vare strax at

tage udi Oiesyn
,

og ifald de skulle være fordærvede,

dennem, om fornoden gjores, efter Varenes Tilstand ved

uvillige Mænd lade taxere, paa det Tolden derefter kan

oppebæres; paa det der og kan vides, at det Tolderen

saaledes i rette Tide er bleven angiven, saa skal de Ved-

kommende, sora noget fra Stranden lader fore, forsyne

sig med Tolderens Attest, som skal folge Vårene, naar

de fra et Sted til et andet forflyttes, hvilken Attest Tol-

deren skal være tilforpligted uden nogen Betaling denuem

at meddele; skulle Nogen betrædes her imod at handle,

og han dermed enten paa Veien vorder greben
, eller og

) formildet ved For. 4. Oktbr. 1833 § 10.
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det hannem noiagtig og lovlig bliver overbeviist, da 1705.

straffes samme, foruden Varenes Confiscation og Toldens 21, Marts.

Betaling, med Peugemulct paa 500 Rdlr., eller i Mangel'

af Betaling med Arbeid udi Jern paa Bremmerholm.

7) Skulle nogen Indvaaner paa Landet uuderstaa sig at

tænde Ild paa noget anden Mands tilhorende strandet

eller paa Landet inddreven Skiberom, hvad heller der er

Folk paa eller ikke, da skal hau have sit Liv forbrudt;

dog skal det ikke være nogen formeent udi Feidetid at

stikke sit undcrhavende Skib i Brand, naar Fornodenhed

det erfordrer. — 8) Handler ellers Nogen ilde med skib-

brudne Folk i saadanne ulykkelige Hændelser, og saarer

dem paa Legeme eller Lemmer, da skal den Skyldige

miste sit Liv, og skal med hans efterladte Midler for-

holdes, som Loven melder om dem, der Drab begaaet

haver. — 9) Udver eller borttager Nogen med Magt noget

fra skibbrudden Mand, eller og af strandet Skib og Far-

toi, saalænge Skibsfolkene derved ere tilstede, og selv

ville eller kunne bjerge Godset, da skal den Skyldige

derfor straffes, som Stiemand efter Loven; findes nogen

at være Medvider udi det frarovede og med Magt bort-

tagne Gods, og det ikke, for eller naar derom inqvireres,

aabenbarer, den straffes efter Sagens Beskaffenhed med

Arbeid udi Jern paa Bremmerholm. — 10)
1 Stjæler Nogen

hemmelig noget fra skibbrudne Falk, som overgaaer et

halv Pundret Lod Solv, da skal hau straffes med Galgen,

og af hans Boeslod betales Igjeld og Tvigjeld ; derimod

maa den, som veed at augive noget af samme fra .skib-

brudne Folk hemmelig bortstjaalen Gods, nyde for sin

Umage sjette Delen af hvis han veed at anvise. —
li) 2 Borttager eller fordolger Nogen noget af Skib og

Gods, som kan være inddreven og ingen levende Folk er

hos, da skal den Skyldige, omendskjondt saadant dolges,

°g ei bliver bevislig aabenbaret inden to eller tre Aar

p For
- 27. April 1771, 20. Febr. 1789 og 11. April 1840.

2

) Plak. 4. Mai 1778 og For. 12. Marts 1790.
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1705. derefter, derfor straffes som for uhjemmelt efter Loven;

21. Marts, dog skal under saadan borttagen og fordulgt Gods' ikke

" regnes det , som nogen Forstrands Eier og Forpagter

bjerger, naar han, saa snart noget af ham eller hans

Folk bjerges, det forst Stedeis Amtmand tilkjendegiver. —
12) Har Nogen været i Raad med den Skyldige og vi-

dendes dulgt eller nydt noget af det strandede og rovede

Gods, da bor han at være samme Straf undergiven, som

den der Godset rovet haver; men aabenbarer han strax

hvis hannem derom er vidende, efter Tiisporse], eller for,

uden videre Examen, eller Beviis, skal han ganske være

fri for Straf, og end derforuden for saadan hans frivillig

aabenbarc Bekjendelse - nyde efter den foregaaende tiende

Post den sjette Deel af hvad som overgaar halvtrediesinds-

tyve Lod Solv. — 13) Kjober Nogen videndes noget af

hvis, som saaledes staalet eller rovet er, og det ikkeover-

gaaer den Summa af et halv Hundret Lod Solv, da skal

han have forbrudt det, som han haver kjobt, og derfor-

uden lide og bode, som for smaat Tyverie, efter Loven;

har han ikke at betale med, straffes han paa Kroppen,

men hvis det Rjbbte overgaaer forskrevne Summa, da

bor han ikke aleniste at betale det, som han har kjobt,

men endog derforuden straffes paa Livet, og dersom han

det strax aabenbarer, skal og Straffen formildes, hvis ikke,

da skjærpes Straffen efter Sagens befunden Beskaffenhed.

— 14) Paa det og al Overlast, Roveri og Tyveri fra skib-

brudne Folk desbedre kan afværges, og de Forulykkede

tilfredsstilles, for hvis som dennem paa saadan ulovlig

Maade frakommer, ville Vi hermed allernaadigst have an-

befalet Vores Amtmænd, Borgemestere og Raad, Fogder,

Strandforpagtere, Strandfogder, og alle andre, som ved

Strandsiden Befaling haver, saavelsom og udi Almindelig-

hed enhver Proprietarius overalt udi Vore Riger og Lande,

som enten Gods ved Strandsiderne haver, eller og af

Os med Forstrandsrettighed er benaadet, at de strenge-

ligen og alvorligen advarer og tilholder deres under-

havende, samt Bonder og Tjenere, at entholde sig fra
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alt det, som imod denne Vores allernaadigste Forordning 1705.

kan stride, under Straf, som derudi meldt er, og paa 21. Marts,

det skarpeste Indseende med dennem derover haver, saa-

som Vi allernaadigst ville, at dersom Nogen, som med

sit Skib og Gods forulykkes, bliver berovet og ilde

medhandlet, og saadant holdes saa dult, at Gjerniugs-

mandeu ei strax vorder aabenbaret, den beviislig Skades

Lidelse, som den Skibbrudne ved saadan Roveri og ilde

Medhandling haver taget, da rigtig til Betaling skal Ijgnes

af Amtsbetjenterne paa alle dem, som boer der i Districtet,

enten derudi er Kjobstæder eller ikke, hvor saadan Util-

borlighed er forefalden, udi hvilken Betaling ingen, enten

Grevers, Friherrers eller andre Proprietariers Bonder og

Tjenere maa exciperes, og skal samme District strække

sig to Mile paa hver Side af det strandede Skib, og en

Miil ind i Landet, hvorimod de kunde have og soge deres

Regres, som de best vide og kunde, efter lovlig Medfart.

— 15) Hvo som kan gjore beviislig Anvisning paa noget

af det ved Skibets Stranding bortrovede Gods, skal ikke

aleniste være fri for den Inddeling og Ligning, som næst

foregaaende fjortende Post befaler at skal skee ved Amts-

betjenterne imellem alle udi Districtet boende, til den

erlidte Skades Betaling, men endog nyde Bclouning efter

bemeldte tiende Post; og maa ingen af de skibbrudne

Folk gjores nogen Hinder eller Forfang udi at lade in-

qvirere efter deres Skibs bjergede Gods, hvor de kan faae

noget saadant opspurt, eller have Mistanke til, at det er

henkommen, naar saadan Inqvisition ikkun skeer lovlig

ved Districtets forordnede Amtsbetjente. — 1G) Underslaar

sig nogen at tag<3 eller udgive falske Attester, for at be-
;

tjene sig deraf ved saadan Skibbrud eller Bjergning,

Rederen eller Befragteren til Forurettelse og storre Skade,

da skal de, som saadant lovligen overbevises, derfor

straffes som Falsknere. —
- 17) Skal det være Vores Amt-

mænd, Amts- og Toldbetjente og andre, som noget. paa

Vores og deres Embedes Vegne haver at befale, alvorligen

forbudet, enten directe eller indirecte herefter at interessere
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1705. udi Strandforpagtningen eller i strandede Skibes og Godses

Marts. Kjob, men derimod være befalet ei alene udi Alminde-

lighed at bevise den Strandede al muelig Hjelp og Assi-

stentze, men endog i Særdeleshed med at lade ham anvise

beqvem Plads og Værelser til at bevare det bjergede Gods

udi under Lukkelse og god Varetægt, hvortil, dersom i

Nærværelsen ei kan findes anden beqvem Leilighed, maa

bruges næste Kirketaarn eller Loft, til hvilken Ende det

Huses eller Gaards Eie- eller Leiemand, som vorder af

nogen strandet Skipper advaret om den ham i saa Maade

paakommen Ulykke, eller og som faaer selv derom ved

Hændelse nogen Kundskab, skal, foruden lovlig Und-

skyldning eller Forevending af Forfald, hvad det end

kan være, tiltænkt være, saasom han og herved strengelig

befales, under hans Boeslods-Fortabelse, om han nogen

haver, til næste Hospital, og ellers anden haard Straf

paa Kroppen , at kundgjore samme ulykkelig Hændelse

for forste kongel. Betjente eller Grundens Eiermand, hvad

heller han paa det Sted, hvor Skibet er strandet, haver

Forstrandsrettighed eller ei, hvilken Betjeutc eller Grun-

dens Eiermand da ligesaavel om Natten, som om Dagen;

skal lade Strandsiden, hvor det strandede Skibsvrag ligger

udfor, saaledes besætte med dygtige Vspgtere af det Sogns

uden Forskjel iboende Bonder, som han dertil vil svare,

og derforuden samle de omkringliggende Sogners Folk,

hvoraf den skibbrudne Skipper kan udvælge sig saa mange,

som han eragter nodig, til Godsets Bjergning, hvilke

Bjergere da nyder for deres Umage, saasom Skipperen

med dem kan forenes, og i Fald ingen Forening forud

skeer, eller og ubilligt vorder æsket, da skulle de dog

bjerge, og siden af Ovrigheden, efter deres Fare og Moie,

deres Bjergeion determineres; hvis Baade, som bruges til

Bjergningen og at fore de bjergede Vare i Laud med,

betales derforuden å parte efter Billighed ; med saadan

Bjergning skal Grevernes, Friherrernes og andre Proprie-

tariers Fuldmægtige og Sognefogderne have vedboiiig Ind-

seende, at dermed lovlig og christelig forfares, og dersom
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det forulykkede Skib strander heelt, da skaffer Bjergerne, 1705.

med tilladelig Vejrlig
,

Skipperen af Ladningen i Land 21. Marts,

hvis raueligt kan være, og skal hvis Gods saaledes vorder
'

bjerget, henfores til den Plads, som anvises, og Skipperne

gives fri Magt til det at håndtere efter egen Behag, enten

med sit eget Skibsfolk eller med fremmede, om han til

deres Iljelp trænger, imod en Dagions Betaling til hver,

som hannem hjelper, herimod Skipperen skal være til-

tænkt at betale af Huset eller Kirken, hvor det bjergede

Gods oplægges, for de forste trende Maaneder tolv Skilling

danske af hver Hundred Rigsdaler 1
, som de bjergede

Vare haver kostet Skipperen ved Indkjob fra forste Haand,

og derforuden udi Vognleie hvis billigt kan erkjendes,

efter hvert Stæds eller Provinces derpaa værende Taxt;

men hvad sig angaar Trælast og deslige Gods , som af

Snee, Regn og Solskin ei kan fordærves, det kan alt*

sammen slæbes og fores saa hoit op paa Landet, at det

der kan ligge uden Fare af Sostyrtning, og stande det

Skipperen frit for siden at lade det bevagte med sit eget

Skibsfolk, eller og dertil at bruge det Sogns gemene

Almue, hvor Godset er oplagt, som dertil ved Omgang, .

foruden Persons Anseelse, skal skiftes, og nyde for deres

Opsigt Nat og Dag, hver fire og tyve Skilling danske, og

derimod være forpligtet at svare til Godset. — 18) Ingen

skibbrudden Mand maa tvinges til at sælge noget af hans

stranded Skib og Godstog om han end selv villigen

dertil kunde incliuere, saa maa dog saadant Kjob ikke
"

sluttes uden udi Vores Tolders og Rettens Betjenters samt

fem eller sex andre Personers Overværelse, og det, om

mueligt er, udi det Sprog, som den skibbrudden Skipper

forstaar, eller i det ringeste ham fortolkes ved en eller

anden troværdig Mand, som skal være tiltænkt ei alleneste

Contracteu, som oprettes om Kjobet, med sin Haands

Underskrift at verificere, men end og personlig mode
med Skipperen til næste Tbing, og der, saasom Contracteu

For. 4. Okt. 1799.
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1705. da skal publiceres, gjore sin Eed efter Loven, at Skipperen

21. Marts, den frivillig, unod og ulvungen haver indgaaet, om
—~^ m̂̂

Kjobet ellers siden gyldig skal være 1
. — 19) Naar Skib

og Gods bliver soldt, tillades Skibs-Folkene ubehindret

at tage til sig deres raed rette tilhorende Kister og Baads-

mands Foring, naar de det for Vedkommende strax an-

giver, hvis ikke, da lider de Skade, fordi at de det ei be-

timeligen har angivet, ellers staar det dennem frit for,

om de deres Toi vil sælge til Bjergeions og Toldens Be-

taling. — 20) Skulle den Strandede klage over nogen

Forurettelse , da skal hannem strax forordnes en extra-

ordinaire Ret, og der uden Ophold efter Gjeste- Retten

til Dom befordres, og gives hannem, om han det be-

gjærer, Credit saavel paa Vores stemplet Papir, som paa

Dom- og Skriver -Penge, indtil Sagens Uddrag. — 21) I

det ovrige byde og befale Vi hermed udi Almindelighed

alle Vores kjere og tro Undersaatter , som ved Strand-

siderne ere bosiddende, at de ved forskrevne ulykkelige

Hændelser ikke alene selv gaaer de Skibbrudne tilhaande,

og dennem al muelig Hjelp og Velvillighed beviser, men

endog alvorligen tilholder deres .Bonder og Tjenere det

samme at gjore, uden at aftvinge eller affordre Nogen

noget i mindste Maade over det, som Loven dennem til

en billig Bjergeion tillader, og i Særdeleshed Vores Grever

og Friherrer, Stiftbefaliugsmænd og Amtmænd, Præsi-

denter, Borgemcstere og Raad, Fogder og alle andre

Vedkommende, som denne Vores allernaadigste Forordning

under Vores Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den

paa behorige Steder til Alles Efterretning strax lader læse

og forkynde, og siden derover alvorligen holder ; i Sær-

deleshed ville Vi og have Biskopperne allernaadigst be-

falet, at de strax, enhver udi sit Stift, den Anstalt gjore,

at samme Vores Forordning bliver paa alle Prædikestole

for Menighederne aflæst, hvilket Vi og allernaadigst ville

at skal skee herefter en Gang om Aaret, nemlig: paa

) For. 7. Dec. 1775.
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Prædikestolene næste Sondag for Mikkelsdag, og til alle 1705.

Retter og Thinge næste Thingdag for Mikkelsdag, paa det
^"""^J^T

enhver desbedre kunde vide sig derefter at rette, og for

Skade tage vare. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn den

21. Martii Anno 1705.

Reskript til Amtmand Muller, at Laugrettes- 24. Marts,

mænd skulle udnævnes efter Norske Lov. Khavn

24. Marts 1705 1
. — Publiceret paa Althinget 1705.

Norske Tegn. XVII, 224; M. Ket. III, 343; Uddr. hos

Fogtm. III, 121.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Saasoni Vi komme

i Erfaring, at naar nogen Sag er bleven indstefnt fra

Laugthinget til Overretten paa Vort Land Island, Laug-

mændene da skal soge paa een eller anden Maade at

forlede de beste Sysselmænd og Latigrettesmænd paa deres

Side, saa at, forend de vorder tiluævnte at sidde i Retten,

de fleste da allerede skal være præoccuperede
; da, til

saadaut at forekomme, og paa det Retten tilborligen kan

blive administreret, er Vores allernaad. Villie og Befaling,

at det herefter med Laugrettesmænds aarlig Udnævnelse

skal forholdes efter Vores Norske Lovs 1. Rogs 7. Cap.

og 2. Artikel. Dermed &c. Hafniæ d. 24. Martii 1705.

Reskript til Commissarierne i. Island
?

at 24. Marts.

mode og domme i en Sag ved Overretten.

Khavn 24. Marts 1705. — Norske Tegn. XVII, 223*;

Uddr. hos. M. Ket. III, 417.

Frederik den Fjerde <fcc. V. N. T. Saasom Vi den

13. Maj i udi næstforleden Aar allern. haver befalet Vores

Justitzraad og Amtmand paa Vort Land Island, Os elskelig

Christian Muller, at han, uden nogen Omkostning, skulle

appellere den Dom, som Laugmanclen for norden og vesten

der paa Landet, Lauritz Christensen Gottrup, haver ladet

!

) jevnf. Reskript 2. Mai 1732 Slutn.; Reskr. 5. Marts 1734

og 7. Mai 1735.
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1705. hænde over otte Bonder i Hunevads Syssel , fordi de skal

24*"liartr'^
ave ve8re* S'S udi at give ham deres Attester om hans

Forhold, og Vi nu af bcm te
Christian Mullers til Os ind-

kommen allerunderdanigste Memorial allern. fornemme,

at han allerede haver indstefnt for sig og de 24 Mænd

til næstkommende Althing eller Laugthing begge Laugmæn-

dene, Sigurdur Bjornsen og for
ne

Lauritz Christensen

Gottrup, deres i Sagen afsagde Dom at vedstaa og for-

svare; saa er, efter bemelte Christian Mullers herom

allerunderd. gjorde Ansogning og Begjering, Vores allern.

Villie og Befaling, at 1 retter eders Lejlighed efter at

indfinde eder paa nest forestaaende Althing eller Laugthing,

og der i de 24 Meddomsmænds Tal beregucde, tilligemed

hannem, som Amtmand, i samme Sag og at domme, saavidt

Lov og Ret er gemæs og forsvarligt eragtes. Dermed &c.

Hafn den 24. Martii 1705.

i

31. Maris. Reskript til de Deputerede udi Conimerce-

Collegio, ang. Ordningen af et islandsk Handels-

Compagnie. Khavn 31. Marts 1705. — Rentek.

Exped. Prot. 32, 2<3G.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Eftersom Vi

af eders til Os allerunderdanigst indgifne Erklæring og

Remonstration af 5. Decembr. 1704, angaaende den is-

landske Handel, allernaadigst fornemme, at en Compagnie-

Handling skal være bedre end en Forpagtning, saa ville

Vi samme eders allerund. Forslag (udi saa vidt at den

islandske Handel kommer til et Compagnie) hermed

allernaadigst have approberit. Thi er Voris allernaad.

Villie og Befaluingi at I ved offentlig Placater samme

Voris allernaadigste Villie udi Voris Rige Danmark og

Norge lader kundgjore, og derefter imodtager alle og

enhvers Propositioner, som hos eder sig maatte angive

og Lyst have udi samme Compagnie at indtræde, hvor

efter I da haver at forfatte en Project, hvorledes I aller-

underdanigst maatte formene, at dette Compagnie paa

•
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beste Maader (saasuart det muligt være lian) kunde vorde 1705.

indrettet, til Voris videre allernaad. Approbation. .Der- ^^J^
med &c. Givet paa Voris kongelig Residents udi Kjoben-

hafn den 31. Martii 1705.

.Forordning om adskillige Misbrugers Afskaf- 15. Mai.

felse udi Island. Jægersborg d. 15. Mai 1705.

— Publiceret paa Althinget 1705 og indfort i Althingsbogen,

Nr. 1, ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

holt Stift 1705. Rentek. Exped. Prot. 32> 277—280; Original-

Aftryk i det kongel. og Universit. Bogtrykkene; M. Ket.

III, 343—345; Qvart-Forr. 1705, S. 79-81; Rubr. hos Schou,

II, 122. — Islandsk Oversætt. i Johnsens Hugvekja um Jring-

lysingar o. s. v. a Islandi, Kh. 1840. 8. S. 112—114.

Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At, saasom Vi

ugjerne haver fornummet, hvorledes at Vores kjære og

troe Indvaanere paa Vores Land Island med et og andet

Paalæg, saavel af deres Hosbonder, som af andre, hvilke

Vores Jordegods kunde have forpagtet, vorder bebyrdede,

saa have Vi af sær kongelig Naade, og for at handthæve
«

og beskjerme bemelte Vores Undersaatier ved Lov og

Ret, allernaadigst for got befunden, herom efterfolgende

Anordning, til alle Vedkommendes Underretning og aller-

underdanigst Efterkommeise, at lade gjore:

1) Skal det hermed alvorligen være alle Hosbonder*

og de som uoget af Vores Jordegods eller Jorder kunde

have i Forpagtning, forbuden at paalæggo deres Bonder

nogen nye Besværinger, over det* som af samme Jorder

haver gaaet af Arildstid* under tre Gange saa store Boder

til Kongen, som samme nye Paalæg kunde ansees at være"

værd. — 2) Skal alle Hosbonder være forpligtede at give

deres Bondcr et Bygnings-Brev, hvorudi skulle specificeris

a lle de Conditioner, hvorom de og Bonden ere forenede*

°g Bonden ikke at være forpligtet at udgive eller gjore i

u°gut, som ikke er indfort i samme Bygnings -Brev. —
3) Alle Hosbonder skulle give deris Bonder en tydelig

skriftlig Qvittering paa hvis de yde, hver Gang de noget
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af deres paaboende Jorders Afgift levere; de som det

forsommer eller ikke ville gjore, bor at miste det, som

kunde restere hos Bonden. — 4)
1 Ingen Hosbond maa

herefter understaae sig at tage Leie af uddot Qvæg videre

end hvad som Loven tillader, saa at de Contracter, som

herimod kunde Bonden ved Persvasion eller Myndighed

være aftvungen, hermed ganske og aldeles- skal være op-

hævet, saa at Hosbonderne skulle selv være tilholdne, at

ersætte Mangelen af Leie-Kjor, naar de blive for gamle,

eller doe af nogen de Tilfælde, som Loven befrier Lei-

lændingen for at svare til. — 5) Ingen Bonde skal være

pligtig at fore hans Smor-Leie hjem til hans Hosbonde

længere Vei , end han kan reiso udi tvende Dage. —
6) Ingen Hosbond, være sig de, som over Vores Jordc-

Gods have at sige, Geistlige eller Verdslige, maa udvise

nogen Bonde af Jorderne, som de dennem engang have

leiet, saa længe de lovligen besidder Jorden, og giver

og betaler deraf det, som af Arildstid deraf gaaet haver,

og gaae bor med rette. — 7) Sysselmændene skal an-

namme og oppebærge Skatterne efter Loven
,

og ikke

anderledes, saavelsom og holde ret Begenskab med Bon-

derne paa Skalte-Thingene, og ingenlunde oppebærge for

meget af dennem, uden at anskrive det, og fore sig til

efterkommendes Aars Indlægt. Belindes nogen Sysselmand

herimod at gjore og oppebærge Skatter over det, som

Loven tilholder, da bor han at straffes paa sin Ære.

Hvorefter Vores Stifts- Befalingsmand, Amtmand, Laug-

mænd, samt alle andre Vedkommende, sig allerunder-

danigst haver at rette, og saadan Anstalt lade gjore, at

denne Vores allernaadigste Forordning paa behorigo Steder

læst og publiceret vorder. Givet paa Vort Slot Jægers- \

borg den^ld. Maji Anno 1705.

15. Mai. Reskript til Commissarierne i Island
i
ang.

nogle Punkter i det dem overdragne Hverv.

») Reskript 24. Mai 1707; Anordn, i. Mai 1789 5 21.

tf
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Jægersborg 15. Mai 1705. - Rentek. Exped. Prot. 1705.

32, 280-283. 15. Mai.

Frederik den Fjerde &c. Af eders til Os allerunder-

danigst indkomne Relation, dat. Thykkebæ Kloster, osten

paa Island, den 20. Septembr. 1704, haver Vi allernaa-

digst ladet Os referere det allerunderdanigste Svar, som

I paa Vores til eder crgangne Befaloing, dat. Ringsted

den 16. Mai 1704, haver ladet forfatte, bcstaaende derudi

:

1) At hvad Comraissionens Avancement anbelanger, da

have I næstafvigte Efterhost med Matriculens Indrettelse

cootinueret indtil i November Maaned, og i saa Maade

afgjort det ganske Guldbringe Syssel, og siden Vinteren

absolveret ongefær de to tredie Dele af Kjoser Syssel og

Vestmannoe. — 2) Angaaende at I skulle give en fuld-

kommen Forklaring om hvis I om Laudets Væsen hid*

indtil kunde have observeret, da fornemmes, at I ikke

haver gjort eders Facit derpaa, at det skulde fordres af

eder, forend ved Commissionens Ende; hvorfore I eders

Annotationer haver ladet blive hjemme tilbage, saa at det

var eder umuligt at bringe til veic hvad som udi denne

Post eder var anbefalet; Landets Tilstand og er saaledes

beskaffen , at det behover saa got som en total Reforma-

tion
, som ei kan skee for end Commissionens Slutning)

mens dog at det var fornoden , at en allernaadigst For*

ordning om nogle Poster, som I have projecteret, madtie

udgaae der paa Landet. — 3) At I om Havnernes Districter

ikke haver kundet indhente saa fuldkommen Underretning*

saa at 1 dermed allerunderdanigst torde fremkomme* og

derfore beder, at Vi eder med eders Relation om Distrik-

ternes Delning ville forskaane, indtil 1 om alting rigtige

Kundskaber kunde indhente. — 4) *At det er eder umuligt

at forskaffe nogen dygtige Efterretninger om Vores Jorde-

godsets Beskaffenhed og Tilstand der i Landet for end
v^d eller imod denne Commissions Ende. Da, som Vi

disse af eder allerunderdanigst anforte Erklæringer udi
Naade haver optaget, saa ere Vi allernaadigst tilfreds, at

7
- 40
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1705. det med den eder udi Voris forrige Befalning af 16. Mai

^^JT^ beordrede Relation saa længe maa udsættes, indtil I om

alle Posteis Beskaffenhed en sikker og grundig Efterretning

kan faae indhentet; hvorved Yi eder dog hermed aller-

naadigst ville have anbefalet, Commissionen jo for jo

heller, saa snart muligt kan være, at bringe til Ende.

Vi tilsende eder ellers den af eder projeeterede Forordning,

til eders allerunderdanigste Efterretning; saa folger og

herudi indslutted Copier af endeel Relationer og Forsiage,

som efter Voris Befalning ere forfattede, angaaende den

islandske Handelling, naar Forpagtningen ophorer, hvilke

Papirer l flitteligen haver at igjennemlæse, eder om alle

Poster med storste Vindskibelighed og grundeligen lade

informere, og siden eders allerunderdanigste Betænkende

om hver Post skriflligen forfatte og til Os udi Voris

Rentekammer med forste Skibe indsende. Med Laugmand

Sigurder Bjornsens Regenskaber haver I at forholde eder

efter den til eder ergangne Befalning Aar 1703, saa at

han for den billige anvendte Omkostning vorder fornoiet,

og ikke anseet hvis han enten af egen Liberalitet haver

andre skjænket, og ellers maatte være udgivet, som

Landet ikke hor komme til Bekostning, og skulle Syssel-

mændene ikke findes villige at indlevere den af eder for-

langende Underretning, haver I dennem udi Voris Navn

at tilkjendegive, at de uden nogen Undskyldning i ringeste

Maader til eder indgiver rigtige og udforlige Regenskaber

paå hvis de udi forskrefne Udseiglings-Omkostninger, hver

udi siu District, haver oppebaaret, tillige med hvis andre

Notitier I af denaem kunde forlange til eders Efterret-

ning, saafremt de ei ville forvente med sær Straf at vorde

anseet. Dermed &e. Givet paa Vort Slot Jægersborg den

15. Maji Anno 1705.

3. Juli. Reskript til Commerce-Collegium, hvorved

Resolution meddeles paa fem deres allerunderd.

Memorialer, deriblandt om den islandske Handel.

\
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Frederiksborg 3. Juli 1705. — Sielji Tegn. LV, 1705.

• 128. - Uddrag. 3. JulL

Frederik dea Fjerde &c. V. S. G. T. Vi give eder

hermed allernaadigst tilkjende, at Vi paa cfterskrevne til

Os fra eder indgivne allerunderdanigste Memorialer allern.

haver resolveret som folger: —
Den fjerde, af den 16. Maji nest afvigt, om den

islandske Handel at bringe til Compagnie efter eders

Project til Octroy og visse Artikler for Interessenterne: —
At Vi lader dette ved de Interessenterne udi den islandske

Handel hidindtil allern. forundte Privilegier forblive, men

I dersom I den islandske Negoties Opkomst, uden nogen

Forandring udi Privilegierne, skulle vide at befordre,

! haver I Interessenterne med eders Raad og Betenkende at

assistere
,
og hvis ellers nogen Dispute imellem Interes-

senterne skulle forefalde, den paa beste Maade sdge~at

I slutte. —
j

Derefter I eder allerunderd. kan vide at rette. Befalen-

des eder Gud. Skrevet &c. Frederiksborg d. 3. Julii 1705. <

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 24. Novbr.

ang. Indretningen af et islandsk Handels - Com-

pagnie. Khavn 24. Novembr. 1705. — Norske

Tegn. XVII, 301; M. Ket. III, 345.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Hvad
interessenterne udi den islandske Handel, anlangende Svar

paa deres til Os allerunderd., indgivne Supplication om
at etablere et Compagnie, for dig haver andraget, have

Vi af din til Os. allerunderd. overleverede Memorial alier*

naadigst fornummet, og som Vi allerede for nogle Maaneder

siden derom haver meddelt Os elskelige Vores Committerede

j udi Commerce-Collegio Vores allern. Villie, at give tateres*

I senterne deu samme tilkjende, og Vi dog maa fornemme,

at de endnu derom i nogen Tvivl skal være: saa, paa

det Landet udi Tide kunde blive forsynet, og Interessen-

j

teme vide hvorefter de sig skulle rette, haver du den-
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1705. nem at kundgjore, at Vores Intention ingenlunde er at

24. Novbr. tvinge dennem til et Compagnie at indrette, men ind-

stiller det til dennem selv , saasom de best derom med

hinanden indbyrdes lian forenes, og have de med deres

Andragende, om de, naar deres Octroyc er exspireret,

enten som et Compagnie det hele Land, eller og som

Interessenter udi Handelen visse Havne agter at forpagte,

sig ved Vores Rentekammer at angive, hvor da Octroyen,

efter befunden Beskaffenhed, skal enten blive fornyet eller
1 . SØ « *_

forandret. Derefter du dig allerunderd. haver at rette.

Befalendes &c. Hafn. d. 24. Novembr. 1705.

1706. Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

^J^^ dels midlertidige Indretning. Khavn 25. Januar

1706. — Rentek. Relat. Prot. 56, 72. — I Rentekammerets

(danske) Forestilling af 23. Januar bemærkes, at det nu i 2

Aar var ventileret, enten det var bedre at den islandske Handel

blev fort ved et Compagnie, eller at Havnerne forpagtedes sær-

skilt, som i de sidste Aar var skeet. Commerce-Collegium var

for Compagnie-Handel og Kjobmfændene foretrak denne; Arne

Magnusson derimod forsvarede den separate Handel« Under 16.

Januar havde Rentekammeret foreslaaet, at Afgiften af Handelen

skulde blive som for 13,670 Rd., hvis den ældre Taxt skulde

beholdes, men 8000 Ud., hvis man skulde have den nye Taxt;

ligeledes havde det yttret, at Kjobmændene havde onsket en

Octroy paa 20 Aar; hvorpaa Kongen havde resolveret, at Arne

Magnussens Betænkning forst skulde indhentes. I denne An-

ledning foreslaaer nu Rentekammeret Forlængelse paa 1 Aar
4

paa samme Betingelser som forhen.

— Wir approbiren allergnadigst der Cammer Beden-

ken, imfall das die Jahren von den vorigen Contract

verflossen, das die Contrahenten es alsdanu noch ein Jahr

auf den vorigen Fuss behalten, und das unlerdessen des

Arnes Meinung weiter untersuchet wiirde, um desto

sicherer in dieser Affairc zu gehen. Copenhagen d. 25.

Januarii 1706.
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Kongelig Resolution, ang. Opbud til Auction 1706.

af den islandske Handel. Khavn 1. Februar 1706, ^L^ebruTr.

— Rentek. Rel. Prot. 56, 95. — I Rentekammerets (danske)

Forestilling, uden Datum, bemærkes, at Kjobmændene havde

indgivet en Ansogning af 28. Januar, hvori de havde andraget,

at de ikke havde onsket nogen Forlængelse af den islandske

Handels Forpagtning paa de forrige Vilkaar, men derimod Til-

ladelse til at oprette et Compagnie, og at dette maatte overlades

Handelen paa 20 Aar for 8000 Rd. aarlig. '

Nachdemmahlen die Islandische Compagnie linser

Jetztes Anerbieten, nemlich das sie noch eiu Jahr auf

selben Fuss continuiren mochten, und selben Contract

als sie ihn bishero gehabt vor dies Jahr noch zu behal-

ten, aus Vorsorge das ihnen wegen Zeitverlust kein Schade

mochte wiederfahren, und sie dennoch solches Anerbieten

refusirt, als sind wir gnådigst zufrieden , das die Depu-

tirte derCammer die Islandischen Hafvens, als von je her

gebrauchlich gewesen ist, zum neuen Aufbot oder Auetion

kommen lassen , nachdem die Contract Jahren zum Ende,

und ein neuer Contract doch geschlossen werden muss.

Copenhagen d. 1. Februarii 1706.
'

Octroy for de samtlige islandske Havners 13. April.

Beseiling paa sex Aar. Khavn 13. April 1706.

— Rentek. Copiebog Nr. 2000, Litr. B, fol. 2b -10; Rentek.

Exped. Prot. 32, 435-448.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. V., at saasom Vores

bosiddende Borger her udi Vores Residentsstad Kjoben-

havn, N. N. , af Vores Deputerede ved Financerne og

udi Kammer -Collegio, paa Vores Vegne, ved den is-

landske Handels Opbud, som Hoistbjudende haver den

15. Februarii sidstafvigt tilforpagtet sig Handelen og

Traflquen paa N. Havn udi Vort Land Island, udi den

allerunderdanigste Forhaabning, at han og hans Arvinger

derpaa visse Frihed maatte njude, da have Vi hannem
°g hans Arvinger efterskrevne Frihed paa efterfølgende

Conditioner allernaadigst villet forunde:



630 OCTROI FOR DE ISLANDSKE HAVNERS BESEILING,

é

1706. 1) Dersom bemeldte N. N. vil herefter overlade den

13. April, hannem bevilgede Havn til Andre, eller og Andre udi
Kmm^ m̂^ Handelen med sig indtage, da maa det ikke skeø directe

eller indireete til nogen Fremmede, enten Hamborger,

Lybecker, Holstener, eller Andre, som horer under de

keiserlige Avocatoria, mens alene til dennem som ere

Vores eedsvorne Undersaatter og i Vores Riger og Lande

bosiddende, undtagen de, som paa nogen af de næst-

liggende Havner udi Landet ere octroyerede, hvilke hverken

som Interessenter udi Handelen maa indtages, ei heller

Handelen for dennem oplades. Naar da i saa Maader

den forpagtede Handel til en anden er overdragen, skal

dog N. N. svare Os til Afgiften, samt stande til Rette,

om nogen Forseelse udi Handelen begaaes. — 2) For-

bemeldte N. N. og Interessenter maa ingen anden Skibe

fragte til forskrefne Havn, end de udi Danmark og Norge,

Flensborg og Sønderborg hjemme horer, og der alene

Vores eedsvorne Undersaatter tilkommer, paa hvilke Skibe

Skipperne skulle være Vores eedsvorne Undersaatter og

udi' samme Vores Riger og Lande bosiddende, og der

holde Dug og Disk. — 3) De Vare, hvormed fornefnte

Havn skal forsorges og sammesteds forhandles, skal ind-

kjobes udi Vores Riger og Lande, saafremt de der ere at

bekomme, og ingen andensteds end udi Kjobenhavn til

samme Havn indskibes, dog skal bemeldte N. N. samme

Vare, som han og hans Interessenter behover, og ikke

her udi Landet kan gjores, saa længe være tilladt fra

andre Steder at forskrive, indtil der Nogen sig her ned-

sætter, saadanne Vare her udi Landene at fabriqvere,

da det dennem skal vorde communiceret , hvor de den-

nem siden og ingen andensteds end her skulle indkjobe;

og saasom de deres behovende Salt til Fiskeriet der udi

Landet, samt anden Brug, skal være forpligtede i Vore

Riger sig at tilforhandle, da maa dennem saadan Salt

told- og consumtionsfri, imod Vores Deputerede ved

Vores Financer, deres Attest, sælges, som de Sælgende

igjen udi Vores Toldkammer, naar de bemeldte Vores
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Deputeredes Attest derfor fremviser, skal vorde gotgjort. 1706.

Vil og bemeldte N. N. Saltet selv fra forste Haand lade 13.. April,

hente, skal det stande hannem frit for, al den Stund det
"~-r"

med Vores Undersaatters Skibe indfores. — 4) Maatte

nogen Krig (det Gud naadelig afvende) paa disse Riger

og Lande indfalde, at bemeldte N. N. og Interessenter

ikke skulde her fra Rigerne forsorge samme Havn med

nodtorftige Vare, da *skal de fra andre Riger, eller Re-

publiqver, hvor de best kan, saa meget ved deres Corre-

spondence forskaffe, at Indbyggerne overalt udi bemeldte

Havns District kan vorde forsvarligen forsjunede. —
5) Alle de Vare, som til den islandske Handels Fort-

sættelse hen eller tilbage fores, desligeste hvis Vare N. N.

og hans Interessenter andensteds fra nodes til at hidfore,

som til samme Handel paa bemeldte Laud behoves, og

her udi Laudet ei kan bekommes, det skal være, imod

den udlovede Forpagtnings -Summa, aldeles fri for al

Tolc] og Consumtion, og derforuden for hvis Besvær som

herefter saadanne Vare paalægges kan, dog at hermed

ingen Underslæb begaaes, under 1000 Rdlrs Straf til

Vores Fiscum, og 500 Rdlr til Qvæsthuset. — 6) For-

bemeldte N. N. og hans Interessenter skal alene være

tilladt at handle, kjobe og sælge paa forskrevne Havn

med den udi samme Havns District, og derunder belig-

gende smaa Haufner og Bayer, boende Almue, hvilken

Handel han med dennem sig saa nyttig maa gjore, som

de best vide og kunne, og skal Ingen, det være sig Ind-

lendske eller Fremmede, udi fornævnte District og paa

bemeldte N. Havn være tilladt at handle, enten paa

Laudet eller udi Soen uden for Landet. — 7) Saa maa

og Ingen, hverken Vores egne- Undersaattcr, eller andre,

bruge nogen Doggerie omkring Island, nærmere end 4

Mile runden omkring ud fra Laudet, under Skib og Godses

Forbrydelse, hvor det antræffes. Ellers hvad Vores egue
«

Undersaatter angaaer, som med Vores allernaadigste Til-

ladelse kunde ville bruge Doggerie 4 Mile fra Landet,

dennem skal de Trafiqverende uden nogen Kjendelse assi-

>



632 OfiTROY FOR DE ISLANDSKE IlAVNERS BESEILING.

1706. stere udi N6d og med al Iver befordre deres Håndtering,

13. April, saa længe de ingen Handel i Landet eller deromkring,
- ør~-~^L

jm0(j deres Privilegier, foretager; dog skal bemeldte Dog-

gere, som for er meldet, ikke maa tilhandle sig af Landet

eller Fiskebaadene, som er ude at fiske, nogen Fisk eller

Andet, det være sig hvad det være vil, uden de vil agtes

og straffes som andre uprivilegerede Handlere. — 8) Be-

trædes Nogen udi Haufnerne, eller nærmere Landet end

4 Mile, at drive nogen forboden Handel eller Doggerie,

da skal deres Vare med Skibene være confisqverede, og

til dennem som det erobrer være hjemfalden, mens Per-

sonerne, som derpaa farer, straffes efter Sagens Beskaffen-

hed paa Kroppen. Bemeldte Privilegerede maa og Magt

have, saadau forbudne Handlere og Fiskere (det være af

hvad Nation det vil) at lade antaste, tillige med de

Vare, som de have med at fare, og sig dennem, saa-

vidt muligt er, bemægtige, og til Bessested opfore, at

de der af Amtmanden, eller udi hans Fraværelse af

næste Ovrighed , uden Ophold kan paadommes, og hvil-

ken af Parterne med samme Dom ei er tilfreds, da be-

vilges hannem at indstævne samme Dom for Admiralitetet,

og det antastede Skib, Gods og Folk herhid at fore,

hvor de, uden ringeste Ophold, af Vores Admiralitet skal

paakjendes, og skal Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne

forbudne Handlere antræffes, under deris Bestillings For-

tabelse og anden vilkaarlig Pengestraf, efter Sagens Be-

skaffenhed, forpligt være, med al Magt bemeldte N. N.

eller hans Fuldmægtige at være behjelpelige , samme

Personer eller Skib at optage og til Bessested at henfore,

dog paa Sagsogerens Bekostning. — 9) Forbemeldte N. N.

maa ei handle med nogen af de andre Districters Ind-

byggere, eller tilfoie de andre Participanter nogen Indpas

eller Skade paa de dennem allernaadigst bevilgede Havner

og Districter, under hvad Navn det nævnes kan; især

maa han ikke opseile nogen nye Haufner eller Bayer

uær ved de andre Districter, der at handle, eller skikke

nogen Folk med Vare bort fra sin Havn , hen udi Di-
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stricten at forhandle, hvormed Handelen kunde drages fra 1706.

nærliggende Districter; ifike heller maa han forsætligviis 13. April,

indlobe paa nogen Haufn udi de andre Participanters

Districter, uden han af Storm og Uveir eller anden

ulykkelig Hændelse dertil tvinges, da han dog ikke maa

bryde Lasten, eller handle med Nogen, men det snareste

muligt, at de blive hjulpen, igjen udlobe, under 1000

Rdlrs Straf til den , som samme Hafn er bevilget at be-

seigle, og 500 Rdlr til Qvæsthuset. — 10) Bemeldte N. N.

skal sælge og kjobe paa bemeldte Havn efter Vores Anno

1702 allemaadigst udgangne Taxt, og det ved ret Alen,

Maal og Vægt, og skal han og hans Betjente sig venligen

og med god Omgjængelse imod Landsens Indbyggere,

Geistlige og Verdslige, forholde, saa at Ingen med Billig-

hed kan have Aarsag sig over dennem at besværge. —
11) Forbemeldte N. N. skal ndiagtigen forsorge bemeldte

Havn med gode, dygtige og uforfalskede Kjobmandsvare,

og det saa rigeligen med de Vare i Synderlighed, som

til Livsens Ophold, samt Fiskeriets og Landarbejdets Fort-

sættelse, gjores fornoden, saa at Ingen derover kan have

billig Aarsag sig at besværge, mens, hver og een kan

for Betaling bekomme det han forlanger.
I
1 De skal og

paa Orebak tage Slagterie af Almuen, saavel udi de gode

Fiskeaaringer som de slette, hvorimod Orebaks Districtes

Indbyggere skal være forpligtet til at levere til Kjob-

manden, saavel udi gode Fiskeaaringer, som udi slette,

hvis Qvæg de kan afstaae til at forhandle, ligesom paa

andre Slagterhavne, paa det Orebaks Forpagterne ei for-

gjæves for dets Aarsage skulde gjore Equipage af Salt-

Foustager og andet, tillige å parte Skib fragte]. —
12) Bemeldte N. N. maa ei nogen Efterliggere om Vin-

teren lade efterligge paa fornefnte Havn, ei heller nogen

Vare lade levere til nogen Islænder, dennem om Vinteren

at forhandle,, under 1000 Rdlrs Straf for hver Efterligger,

eller hver Islænder, han nogen Vare betroer for sig at

Tillæg i Octroyen for Orebak (Eyrarbakki).
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1706. sælge, f
1 Allermindst raaa de forsende Vare fra Øen til

13. April. Fastelandet, til at sælges der, til deres Præjudice som
~" " haver forpagtet Ørebak, under Straf som anden forbuden

Eandel imod Octroyen; dog skal hermed ikke være for-

meent, at jo saavel Ombudsmanden, som andre Øens

Indbyggere, uformeent maa fra Fastelandet sig for Penge,

eller andre i Landet gaaende dygtige Vare, tilforhandle

Smor, Vadmel, Skolæder, Skind til Soklæder eller andre

slige Vare, som de til deres Huses Fornodenhed og Fiske-

riets Fortsættelse nodvendig behover]. — 13) Kjobmæn-

dene maa ingen Fiskerbaade holde udi Landet, ei heller

leie nogen af Landfolkct til at fiske for dehnem, ikke

heller maa de nedsætte Lodder udi Stranden, Landfolket

til Skade; med deres egne Folk og Joller maa de ube-

bindret fiske udi deres District, hvor det ikke skeer Ind-

byggerne til Indpas. — 14) De som paa Vore Vegne at

befale have, være sig Amtmænd, Foged eller andre, som

Vi allernaadigst eragte fornoden til samme Land at hen-

, sende, skulle bemeldte N. N. være forpligt at fore frem

og tilbage uden nogen Vederlag, desligeste og Landets

Indbyggere, som ville her til Riget hidreise; dog skal

Vores Betjente og andre selv forskaffe sig deres Under-

holding, og skal de Didskikkede ingen Vare til eller fra

Landet fore, uden til deres egen Husholdings Fornoden-

hed, langt mindre nogen Handel der udi Landet drive,

under samme Vares Forbrydelse og den Straf, som andre

uprivilegerede Haudlere. — 15) Hvad Mineralier og andre

Rariteter af Fisk, Fugler eller Dyr, som der udi Landet

findes, skal bemeldte N. N , hvor det hannem forekommer,

holde Os til Beste, og slige Ting for billig Fragt med

egne og Med-Interessenters Skibe lade hidfore til Vores

kongelige Residentsstad Kjobenhavn. — 16) Islænderne

skal ei med nogen anden, hvem det og være kan, enten

paa Landet eller uden for Landet i Soen, Haufner eller

'Fjorder, eller nogen andensteds, være tilladt at handle,

') Tillæg i Octroyen for Vestmannoerne,
V •

*
- * j'
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kjobe eller sælge, uden alene med bemeldte N. N. eller 1706.

hans Fuldmægtige udi fornævnte District, eller nogen 13. April.

Fisk af deres Baader at sælge, naar de med dennem ere"
-M~ ¥

~m-

ude at fiske, under Straf som Taxten tilholder, med

mindre Skibet, som til fornævnte Hafn var destineret,

(det Gud forbyde) forulykkedes, eller og Vårene, som

begjærtes, enten ikke var at bekomme paa Haufnen, eller

og ikke vare saa gode, at Indbygterne udi fornefnte Di-

strikt der med kunde være foruoiede, da maa Districtets

Indbyggere den Gang soge de andre næst hos liggende

Havners Beseilere og af deunem kjobe deres Nodtorft, og

skal Sysselmanden af yderste Magt holde herover, og ikke

dolge nogen ulovlig Handel med Almuen, under hans

Bestillings Fortabelse. Skulde han og selv herimod drive

nogen ulovlig Handel, da skal han derforuden være

undergiven en vilkaarlig Penge-Straf efter Sagens Beskaf-

fenhed , hvoraf den halve Deel til Angiveren skal være

forfalden, og den anden halve Deel til dennem, som udi

samme District er bevilget at handle. — 17) De Vare,

som Islænderne levere til bemeldte N. N. eller og hans

Interessenters Fuldmægtig, skulle være gode og dygtige

i Kjobmandsvare, nemlig reen, ukassen, umalt og ufrossea

Fisk, som Blodbenene ere vel afskaaren 3 Led nedenfor

Navlen, reen og klar Tran, gode Mands-Hoser og Vanter,

Hoséne en Sjællands Alen lang, og deres Viide der efter,

Vadmelet to Islands Alen bred, og andre Vare iligemaade

' gode og dygtige, Hvis Vårene anderledes befindes, skal

han ei pligtig være dennem at annamme. — 18) Paa det

og bemeldte N. N., hans Kjobmænd og Betjente paa for-

skrefne Land ei over deres rette Tid skal opholdes, og

blive beliggende, sig til Skade og Forsoramelse, da skal

Indbyggerne og Almuen paa Landet pligtig være, til

Kjobmanden hvis de skyldig bliver udi betimelig Tid at

betale, nemlig paa Fisker- Bavnerne inden 20. Julii og

Paa Slagter- Havnerne den 22. August, eller i det aller-

seneste 8 Dage efter fornefnte Terminer. — 19) Naar

fornefnte N. N. eller nogen af hans Betjente, Nogen paa
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1706. bemeldte Land han have at tiltale, enten for Gjælds-Sag

13. April, eller andet, da skal saadant skee efter Lands Lov og Ret

""^""""og ikke anderledes, og det uden lang og ubillig Ophold,

hvormed (ivrigheden udi Landet skal have Indseende,

som de agter at svare, om nogen Klagemaal derfor paa-

kommer. — 20) Vi ville og allernaadigst haandhæve og

forsvare bemeldte N. N. udi hans Handel, saa at hannem

og hans Interessenter hverken af andre Vores Undersaatter

eller Fremmede nogen Indpas herimod skee skal. —
21) Havnernes Districter skal blive paa den Maade, som

der med er bleven forholdet udi de næst forgangne For-

pagtnings-Aaringer. — 22) Vores Landskylde-Fisk, samt

Skibs-Abater, Mandtals-Fisker og andre slige Oppuborseler

af Vores Jordebogs Indkomst, skal indleveres tilden llavn,

udi hvis District Jorderne ligge og Baadene fiske, til den

Priis, sorø forhen haver været, og hvis udi saa Maade

fiskes udi en District, skal ei derfra til eo anden Districtes

Havn bortfores. — 23) Kjobmandshusene og Inventarium,

som findes ved Havnen, saavel som det efterliggende Gods,

skal taxeres af uvillige Mænd og der efter betales af dem,

som tiltræder Havnen til den aftrædende Forpagter, dog

hvis den, som skal betale, seer sig derved fornærmet,

skal det stande hannem frit for at tage uvillige Mænd
paa de andre, og da efter hvis de kan forenes betale.

Mens hvad Restancerne angaaer, da skal den nye For-

pagter samme inddrive, saavidt muligt kan være, og

hvor ikke noget er at faae, da derfor at fremlægge lov-

lige og gyldige Beviser. Kunde de ellers indbyrdes om
Restancerne forenes, stauder det dennem frit for; Betalin-

gen skeer: Halvdelen forstkommeudes 11. December, og

den anden Halvdeel den 11. December 1707, imod Cau-

tion. — 24) For den efterstaaende Fisk, eller andre is-

landske Vare, njudes af Efterkommeren billig Betaling,

saaledes som de kan forenes, eller og skal de udfore

Fisken for den Fragt, som den Tiltrædende selv betinger

pr. SkS Fisk dette Aar, med mindre det overgaaer V*

Part af et Skibs Ladning. — 25) For det sidste have Vi
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allernaadigst forundt og bevilget fornefnte N. N. med 1706.

forskrefoe Condilioner og Vilkaar den Handel at bruge 13. April

udi 6 Aar, fra dette Vores Brefs Dato at regne, aar] igen

imod N. N. Rigsdaler at betale til hver Aars 11. Decbr.,

skadeslos udi alle Maader, saa og hans Hustrue og Arvin-

ger (saafremt han for forbemeldte Tids Forlob ved Doden

afgaar), og ingen anden, uden deres Bevilling og Sam-

tokke, den at tilstede, saafremt de for den aarlig Afgift

og Beseiling kan stille Os noiagtig Caution. Thi forbjude Vi

alle Vores Rigers Indbyggere, saa og Fremmede og Ud-

lendske, fornefnte N. N. , som Vi saaledes haver privile-

geret, herimod udi hans Handel og Traflque hannem

nogen Forfang, ludpas eller Forhindring at gjore, under

Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vores kongelige Resi-

dents udi Rjobenhafn den (13.) April Anno 1706.

Efter forskrefne Formular af Octroyerne paa deu is-

landske Beseigling, der paa ny udi sex Aar, fra 1. Januarii

Anno 1706 at regne, allernaadigst er forundt, erExpedi-

tionen skeet, og paa efterskrevne Personer, Haufner og

Penge, 22 Gange udsted, som folger:

Personer. Havner. Penge.

1) Anders Larsen Bech, Madame

Storms, Morten Munch og Pe-

ter Riegelsen Vestmannoe 820 Rd.

2) Jorgen Klog, Peder Kaysen,

Niels Terchelsen, Peder Fjelde-

™p og Jens Lassen Ørebakke 1000

3) Hans Munch • Isefjord 1405 —
4) Niels Birch Dyrefjord 565 —
5) Jacob Nielsen

4 Vapuefjord 160 —
6) Hans Birch

, / Havnefjord 1005 ~-

7) Peder Kaysen, Jorgen Klog,

Niels Terchelsen, P. Fjclderup

og Jens Lassen . . . Holmen 1340 —
8) Hans Jensen

, f , Kieblewig . 1570 —
Lateris 7865 Rd,
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1706. r Personer. Havner. Penge.

Transport 7865 Rd.

9)
1 Margaretha sal. Peter Wiclands Baasand 1205 —

10) Anders Stub Grindewig 505 —
11) Mathias Petersen og Christian

Poulsen Stappen 1370 —
12) Anders Larsen Bech og Mor-

teu Munck . ( Patrisfjord

|
og Bildal 1930 —

13) Hein Dettlofson Friis . . Budenstad 455 —
14) Peter Nicolai Winge . Revet 1195 —
15) Margareta sal. Peter Wielands Stikkelsholm 1575 —
16) Jorgen Klog, Peder Kaysen,

Niels Terchelsen, Peder Fjel- ( Comrpervog og

drup og Jens Lassen ( Groudefjord 950 —
17) Jacob Nielsen og Niels Hen-

drichsen Berrefjord 660 —
18) Mette sal. Matz Christensens Husewig 3 200 —
19) Morten Mogensen og Chri-

stian Davidsen Oefjord 630 —
20) Inger sal. Jacob S&rensens Hofsaas 400 —
21) Peder Jensen Schagestrand 145 —
22) Margareta sal. Peter Wielands Rodefjord 1105

Summa 20,190 Rd.

20. April. Confirmation paa Fru RagnheiSur Jensdatters

Gavebrev. Khavn 20. April 1706.— Norske Reg.

20, 33G b
;
Uddr. hos M, Ket. III, 422. - Uddrag.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V. At eftersom

Ragnhcifcur Jonsdatter fra Grof paa Vort Land Island

haver foræret og givet tvende af hendes Brodre-

Dottre, som fra deres Rarndom haver været hos hende,

nemlig Gudrunder (Gufcrun) Oddsdalter og Hallfrider Arre-

dette Exemplar af Octroyen er dat. 17. April.

*) dette Exemplar af Octroyen skal være dateret 20. April.
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datter til lige Deling efter hendes Dod, eller naar hun 1706.

det selv vil afstaa, alt hvis fast eiende Jordegods og Lose- 20. April,

fied, rorendes og urorendes, som hun nu eier eller eien-

des vorder, undtagen hendes Hovedlod, som hende arve-

ligen efter hendes afgangue Forældre er tilfalden af fast

eiende Jordegods, som samtlige hendes Arvinger efter hen-

des Dod skal være til Deling. — Da, saafremt

bemte Ragnheiour Jonsdatter sig ingen Livsarvinger efter-

lader, ville Vi forskrevne hendes Gave til forni -

hendes Brodre-Dottre Gudmunder (!) OJdsdatter og Hall-

frider Arredatter allernaad. have confirmeret og stadfæ-

stet, saa og hermed confirmerer og stadfæster. Forby-

dendes &c. Hafn. den 20. Aprilis 1706.

Kongelig Resolution ang. Moderation i Af- 10 -
Mai

gifterne af den islandske Handel og af Jordebogs-

Afgiften. Rosenborg 10. Mai 1706.— I Rentekamme-

rets (danske) Forestilling af 8de Mai bemærkes, at endnu imode-

saaes en Resolution paa en under 5. Marts 1705 indgiven Fore-

stilling om de islandske Kjobmænds Andragende om yderligere

Moderation i Handels-Afgiften for 1702 og Jordebogs -Forpag-

ternes lignende Andragende paa Grund af udestaaende Restancer.

Da Handelens Afgift ved den sidste Auction var stegen til

20,000 Rdlr., meente Rentekammeret, at der var Anledning til

at nedsætte Afgiften for 1702 til 8000 Rd., men ikke videre, og

med Hensyn til Jordebogs -Restancerne at tilstaae saa megen

Moderation, som disse Restancer ved Thingsvidner maatte be-

findes at belobe. — Rentek. Relat. Prot. 56, 353. — Uddrag.

— 10. 1 Wir approbiren dur Cammer Bedenken, das

die islandsche Kaufleute vor Anno 1702 die 8000 ftthlr.

bezahlen mussen, weil sie schon Abschlag genossen von

13000 Rihlr. bis 8000 Rthlr., mit der Condition, das sie

keine weitere Abkiirtzung preiendiren sollen. — Was den

2"n
Punkt, wegen die Jordeboger-Verpachters, ihren ver-

langten Abschlag betrifft, so soliten Wir vermeinen, das

solches so lange auszusetzen w'are, bis die Restantzen

l

) De andre Artikler i Resolutionen ere Island uvedkommende.



640 Kongelig Resolution om Moderation i Afgifter.

1706. durch 2 Commissarien untersuchet sind, wie viel sich sel-

10. Mai. biges in allen bctragen kann. Rosenburg d. 10.

"^Maji 1706.

14. Mai. Reskript til Amtmand Muller og Professor

Arne Magnusson, at undersøge Kjobmændenes

ndestaaende Restancer i Island. Khavn 14. Mai

1706. — Norske Tegn. XVII, 390; M. Ket. III, 346.

Frederik den Fjerde <fcc. V. B. T. Vores allernaad.

Villie og Befaling er, at I, saa snart I til Vort Land Is-

land nu i Sommer kommer, eder der i Landet paa de

Steder, hvor det fornoden eragtes, med Flid erkyndiger

om , hvad Reslantzer de islandske Kjobmæud her i Vores

kongelige Residentzstad Kjobenhavn der hos Vore Under-

saalter haver at fordre, og derpaa en rigtig Designation

med udforlig Beretning derhos om samme Restantzers Be-

skaffenheder, og hvad Aaringer de kræves for, under

eders Hænder og Signeter skriftligen forfatter, som du,

Os elskelig Christian Muller, i Efterhost haver med dig hid

at tage og Os ved din Ankomst allerunderdanigst at til-

stille. Dermed &c. Hafn. d. 14. Maji 1706.

11. Juni. Kongelig Resolution ang. Arne Magnussons

Diæter som Commissarius. Frederiksborg 11.

Juni 1706. — I Rentekammerets (danske) Forestilling 3.

Juni 1706 refereres Arne Magnussons Andragende, ifolge hvil-

ket begge Commissarierne havde erholdt udbetalt 2500 Rd.,

men mente sig at tilkomme 3821 Rd., hvilket A. M. anholdt

om at faae udbetalt, samt tillige Gage for Tjeneste ved Com-

missionen fra 10. Septembr. sidsti. indtil han maatte komme
til Island, i Anledning af de Udgifter han havde, deels ved

at ldnne en Mand i sit Sted i Island for at arbeide ved Com- ,

missionen* deels ved der stadig at underholde Folk og Heste,

samt i Anledning af, at han jevnlig havde maattet gaae Ren-

tek. tilhaande med Oplysninger i Anledning af Commissionen.

Rentek. bemærker kun, at det forste Punkt (at han betaler

en Medhjelper) er overeensste,m niende med Befalingen af 22.

. Mai 1702. - Rentek. Relat. Prot. 56, 427 fc-428. — Uddrag.
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21) 1 Wir sind allergnådigst zufrieden, das 1706.

ihm seine Abrechnung gemachet werde, und zwar vor"
———

-

/
1 ^ J"^ji^i

die Zeit die er auf dem Wasser und alda im Lande gc-

wesen; das er aber auch verlangt, das ihm vor die Zeit

er hier gewesen solches sollte gut gethan werden, sehen

Wir Dicht das solches billig sey. Friederichsburg

d. 11. Junii 1706.

Rentekammer-Skrivelse til Paul Beyer, ang. ig. juni.

Jordebogs-Afgifterne i Island. Khavn 16. Juni

1706. — Rentek. Copieb. Nr. 2000, Lilr. R, fol. 11.

Eftersom Hans Kongl. Maj* Jordebogs Forpagtning

udi Island til næstafvigte Nyaarsdag var exspireret, og det

ikke er kommen til nogen Slutning med dessen nye For-

pagtning, hvorfor I, som om bem te Jordebogs visse og

uvisse Indkomster kan have den bedste Videnskab, forme-

delst saadan Opborsel eder tilforn udi nogle Aar af de

forrige Forpagtere haver været betroet, er bleven foresla-

get samme for dette indeværende Aar paa Regnskab at

oppeberge, altsaa haver I eder dessen Oppeborsel, saavel

visse som uvisse, undtagen paa Vestmannoe, for indevæ-

rende Aar paa Hans Kongl. Maj* Vegne med al underda-

nig Troskab og JNidkjærhcd at antage , som I allefunderd.

agter at ansvare, og eders Regnskab med saa authentiquc

og af Amtmanden attesterede Beviser belægge, som gyl-

dige eragtes kunde, og dennem i rette Tide her til Rente-

kammeret indsende, hvorefter Hans Kgl. Maj* eders der

udi gjorende Flid og Nidkjærhed, saaledes som den vor-

der befunden, til forventende Reldnning allerunderd. skal

vorde forestillet. Gud befalet af eders Velvillige. Rente-

kammeret den 16 d0 Junii 1706 2
.

De andre Punkter i Resol. vedkomme ikke Island.

a
) Samme D. Skrivelse til Christopher Jensen, at oppebære paa

Regnskab den visse og uvisse Jordebogs Indtægt paa Vest-

manno i dette Aar. — Ligeledes til Amtmand Muller, at

have ndjagtig Tilsyn med h'ele Oppeborselen, og attestere

alle Beviser, saaledes at de, ved Revisionen kunde af Kam-
I.B. 41



642 Octroy paa Handel i Grindavik.

1707. Octroy paa Handelen paa Grindavik Havn

^januaiT^for Nicolai Burmester. Khavn Januar 1707.

—

Rentek Copieb. Nr. 2000, Litr. B, fol. 14*—21. — Denne Octroy

lyder paa 5 Aar fra Dato, og er foranlediget ved at Anders

Stub havde under 25. Nov. 1706 sogt om at maatte overlade

Burmester sit Privilegium ; iovrigt er denne Octroy ligelydende

med den af 13. April 1706.

7. Marts. Octroy paa Handelen paa Isafjords Havn for

Niels Birck. Khavn 7. Marts 1707. — Rentek.

Copieb. Nr. 2000, Litr. B, fol. 24—30. — Denne Octroy lyder

paa 5 Aar fra Dato, og er foranlediget ved at Hans Muncks Enke

havde ved Ansogning af 21. Febr. d. A. anholdt om at maatte

overdrage Handelen til Birck, da hun efter sin Mands Dod

ikke saae sig istand til at bestride den. lovrigt er denne Oc-

troy ligelydende med den af 13. April 1706.

1. April. Kongelig Resolution ang. Realisationen af de

kongelige Jordafgifter. Khavn 1. April 1707. —
Communiceret Vedkomm. ved Rentek. Skr. 5. April 1707. —
1 Rentek. Forestilling 29. Marts bemærkes, at da Jordebogs-

Restanzerne ikke vare liquiderede bleve disse Afgifter ikke bort-

forpagtede 1706, men befalet, at Afgifterne skulde erlægges

til Kjobmændene in natura og disse betale dem med Penge.

Rentek, fordrede en Betaling som de forrige Forpagtere havde

beregnet Kongen, men Kjobm&ndene meldte, at Priserne paa

islandske Varer nu vare lavere end for 2 Aar siden, og paa-

btod Priser efter Contra ct af 8. Mai 1685: nem).

l Sk® Fisk, Khs Vægt, for 8 SJd. 2 sk. Efter Rk«. Paast. 6Rd. «

1 Alen Vadmel ... « 10 « « 16 sk.

1 Par Hoser ,

1 Tonde Lax

1 Tonde Sm 'ét

1 Tonde Tran

o 8 « « 10 «

5 Rd. « . 6 Rd. «

8 « « . . . . . 10 « «

6 » « *. - . . . 9 « «

k
,
Rentek. indstiller denne Moderation for det forbigangne Aar.

- Rentek. Relat. Prot. 58, 314. - Uddrag.

meret antages for gyldige, da alle Island vedkommende

Jordeboger, og de til Conference med de indkommende

Regnskaber nodvendige Documenter vare leverede til Arne

Magnusson. Copieb. Nr. 2000, Litr. B, fol 11*—12.
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3)
1 Vi approberer Kammereis Betænkning, og 1707,

ere alleruaadigst tilfreds at Supplicanten maa nyde de~~~*~"^

specificertc Varer for den Priis, som efter Contracten af

Aar 1C85 er sat, dog ikkun for sidst forleden Aar, saa og

uden Gonsequence. Kjobenhaufn den 1. April 1707.

Reskript til Commissarierne i Island, at domme 13. Mai.

i en Sag. Khavn 13. Mai 1707. — Norske Tegn.

XVIII, 69; M. Ket. III, 347.

Frederik den Fjerde «&c. V. N. T. Saasom Os af

eder allerunderdanigst er bleven forebragt, hvorledes en

Person
,

navnlig Asbjoru Jochimsen i Guldbringe Syssel,

fordi han Anno 1681 ei skal bave villet skydse davæ-

rende Landfogets og nuværende Laugmands Lauritz Gott-

nips Fuldmægtig Peter Andersen over en Fjord, er efter

Laugmanden Sigurdur Biornsen (som i denne Sag skal

have gjort sig til Herrets-Dommer) hans Dom tvende

Gange bleven hudstrogen, forste Gang indtil han besvi-

mede, og, efter at de havde givet hannem noget at drikke,

anden Gang indtil han paa ny faldt i Afmagt; saa og,

at bemeldte Laugmand Lauritz Gottrup skal ellers have

ladet sig pantsætte af Guldbrand Thorlachsen for Gjeld

en Grund Kirke udi Oefjord tilhorende Solv-Kalk og

Disk, som Laugmanden ei, forend Gjelden bliver hannem

betalt, vil fra sig levere, med flere Enormiteter, som der

i Jsland er foregaaen , hvoraf paa endeel herhos Forteg-

nelse 2 folger : saa have Vi allernaad. befalet Os ciskel.

Herr Ulrich Christian Guldenlewe <fcc. at forordne for-

nævnte Asbjorn Jochimsen en Procurator der i Landet til

Sagen for hannem ved Retten uden nogen Bekostning for-

svarligen at udfore, og ellers at constituere en Actor,

som ei alene den Sag om forskrevne Kalk og Disk, men

de andre Poster i Resol. angaae ikke Island.
a
) En Optegnelse over formentlige Lovlosheder i Rettergangen

og Rettens Haandhævelse, navnlig efter Althingsbogerne,

findes blandt Arne Magnussons Papirer.

il*
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1707. endog de andre indklagede Enormiteter og Forurettelser

'^^f imod Vedkommende Jovmæssigen haver at paatale og for-

svarligen udfore. Thi er Voris allernaadigste Villie og

Befaling, at I retter eders Leilighed efter: eder samme

Sager efter lovlig foregaaende Stævnemaal paa beleilige

Tider og Stæder med fordeiiigste at foretage, og derudi,

uagtet deres Ælde, efter Loven forsvarligen at kjende og

domme
}

og saadan eders Forretning de Interesserede paa

Ansogning under eders Hænder og Signeter beskreven at

give, som I ville ansvare og bekjendt være. Dersom og

een af eder formedelst lovlig Forla]d ei til den beram-

mende Tid og Sted mode kunde, da skal den, som tilstede

kommer, hermed Fuldmagt have og anbefalet være, en

anden i den Udeblivendes Sted til sig at tage, og denne

Vores allernaad. Befaling alligevel at fyldestgjore og efter-

komme. Dermed &c. Hafn. d. 13. Alaji 1707 !
.

13. Mai, Bevilling paa at sidde i uskiftet Bo. Khavn

13. Mai 1707, — Norske Reg. 20, 497; Uddr. hos M.

Ket. III> 428.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At Vi, efter

Eirikur Jonsen og Tore Gudmundsdatter fra Flousdal 2
i

Mule Syssel for osten paa Vort Land Island, deres herom

allerunderdanigst gjorde Ansogning og Begjeriug, allernaa-

digst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og

tillader, at naar een af dennem ved Doden afgaar, den

Længstlevende da, foruden Rettens Middels Forseigling, Re-

gistering og Vurdering, i uskift Bo maa hensidde, saa

længe den i Enkestand forbliver, naar den Efterlevendes

forholder sig med den Afdodes Arvinger som den Norske

*) Ved Reskr. af s. D. beordres Stiftbefalingsmanden til at

beskikke en Procurator for Åsbjorn J6achimsson, og imod

Laugmand Gottrup (Norske Tegn. XVIII, 71; Uddr. hos

M. Ket. III, 427). Hans Beskikkelsesbrev, d. Khavn 16.

Mai s. A., for Vice-Laugmand Odd Sigurdsson, er indfort

i Althingsbogen 1707, Nr. 8.

a
) d. e. FJjotsdal.

"
.
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Lovs 5. Bogs 4. Capitel 20. Articul ommelder, særdeles 1707.

om der er Jordegods eller Fæstegods. Forbydendis ^c
-^73^MaT

Hafniæ den 13. Maji 1707.
'

Reskript til Biskop Vidalin, ang. Emerit-Præ- 16. Mai.

sternes Understøttelse. Khavn 16. Mai 1707. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1707. —
Norske Tegn. XVIII, 77; M. Ket. III, 349.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Vi ved

Vores til dig den 14. Februarii Anno 1705 udgangne

Befaling allernaadigst haver forordnet og tillagt fattige

Præster i sin Landsfjerding udi det dig allernaadigst an-

betroede Stift (som vel og flittig haver forestaaet deres

Kald og Embeder, og for Alderdoms og Svagheds Skyld

nodes til deres Kald at afstaa) noget til Underholding af

nogle de beste Beneficier eller Kald i Oster- Synder- og

Vester Fjerdinger, som efter den derpaa satte Taxt beld-

ber aarligen til G5 Rd> 2 Mark, og Vi af en til Os fra

dig indkommen allerunderdanigste Memorial have fornom-

men din Mening derom, at dertil ikke gjores fornoden

saa store Udgifter af de beste Prestekalde hvert Aar, og

at, hvis saa meget af Kaldene aarlig skulde udgives, som

de ere satte for , det var at befrygte , at somme af den-

nem det ikke kunde udstaa, gjorendes derfor allerunderd.

Ansogning om Vores allern. Dispensation og Tilladelse, at

du hvergang proportionaliter maatte taxere Beneficierne,

efter som deres Mængde, som skulde underholdes, og de-

res Fornodenhed det udkrævede. Da, som forberorte Taxt

skal saaledes af din Formand, forrige Biskop afgangne

Mag. Theodoro Thorlacio med hans forsamlet Geistlige

være forfattet efter hver Kalds Indkomst og Godhed, og

Vi den ved ovcnmeldte Vores Befaling til dig allernaa-

digst haver -approberet, give Vi dig hermed allernaadigst

Wkjende, at Vi lader det derved, uden nogen Forandring,

allernaadigst forblive. Der efter du dig allerunderd.

haver at rette. Befalendes <fcc. Skrevet &c. Hafn. d. 16.

Maji 1707.



646 Reskript ang. Haugshus Hospital,

• • . *

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenldve

ang. Haugshus Hospitals Regnskaber. Khavn 16.

Mai 1707. — Norske Tegn. XVIII, 78; M. Ket. III, 350.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Efter-

som Vi den 2. December Anno 1704 paa Os elskelig Mag.

Jon Thorkelsen Vidalin, Biskop over Skalholt Stift udi

Vort Land Island, hans allerunderd. Andragende, at Laug-

manden Sigurdur Bjornssen nogle Aar havde oppebaaret

den storste Deel af Hokshusets Hospitals Indkomster der

paa Landet, og dog ingen Regnskab derfor gjort, aller-

naadigst haver beordret dig at tilholde bemeldte Sigur-

dur Bjornssen at gjore for
nc

Hospital Ret, og fra sig til

Vores Justitzraad og Amtmand over foi
ne

Island, Os elske-

lig Christian Muller og bemeldte Mag. Jon Thorkelsen et

rigtig Regnskab paa hvis han paa dets Vegne haver an-

nammet og udgivet, og forbera te Jon Thorkelsen Vidalin

nu atter for Os allerunderd. haver ladet andrage, at

samme Regnskaber formedelst adskillige der udi befundene

Urigtigheder ikke til nogen Slutning skal være kommen :

da er Vores allern. Villie og Befaling, at du straxsaadan

Anordning gjor, at samme Hospitals Regnskaber vorder

uden Ophold bragt i Rigtighed efter Loven, og con form

med ovenskrevne Vores til dig allernaad. ergangen Befa-

ling, og saadan Regnskabernes Revision og Clarering at

skee paa det hidindtil sædvanlig Sted. Hvad Laugmanden,

for
ne Sigurdur Bjornssen, da ved Regnskabernes Clarering

kunde skyldig blive, der over ville Vi allernaad. resolvere

naar det liqvide Qvantum vides og det Os allerunderda-

nigst bliver refereret.

Belangende de 64 Rd. in Specie, som forbemte Laug-

mand Sigurdur Bjornssen paa forskrevne hans Hospitals

Regnskaber Anno 1704 haver betalt, ogBiskopen, for
ne Mag.

Jon Thorkelsen Vidalin, hos sig haver i Behold, da ville

Vi allernaadigst at samme 64 Rd. vorder udsat paa Rente,

til Hospitalets des bedre Nytte; og saasom Vi have for-

noramet, at bemeldte Hospital paa Flokshus siden Anno
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1689, da det did fra KlosterhoIIe blev forflyt, ikke er 1707.

kommen i den Stand, som det havde været tilforn paa^T^TT*
16. Ma

bemeldte KlosterhoIIe : saa have Vi allernaadigst for got

befundet, at Hospitalet fra Uokshuse til for
ne

KlosterhoIIe,

hvor de forordnede Hospitalslemmer efter Fundatzen bor

at være, strax skal henlægges og etableres *. Thi er Vores

aUernaadigste Villie og Befaling, at du Vedkommende sligt

til allerunderdanigst Efterretning strax tilkjendegiver.

Dermed &c. Hafn. d. 16. Maj i Anno 1707.

Kongelig Resolution ang. Undersøgelse af Sal- ie. Mai.

peter i Island. Khavn 16. Mai 1707. — Com-

municeret Amtmanden og Commissarierne i Island ved Rentek.

Skriv. 24. Mai 1707. — I Rentek. Forestill. 13. Mai berettes,

at en vis Christopher Lauritzen Handtherg havde andraget, at

en islandsk Student havde der fra Landet medbragt «en Ma-

terie af Salpeter«, som H. havde ladet undersoge, hvorved

!
/4 % reen Salpeter skulde være udbragt af 1 Pund «Materie».

Udbyttet havde H. leveret Admiral Stocken. 1 Anl. heraf sogte

H. om at blive sendt til Island for at undersoge Stedet og

s. v., som Studenten havde lovet at anvise ham. Rentek. fore-

slaaer at overdrage Amtmanden og Commissarierne Underso-

gelsen. — (Et andet Sted hedder det, at Salpeter er fundet

paa tre Steder i Island). — Rentek. Relat. Prot. 58, 491 b
- —

Uddrag.

2)
2 Vi approberer herover Cammerets Betænkning,

at Commissionen kunde paadrages en udi Island tillige

med Amtmanden, og er altsaa ikke fornoden at en aparte

Person bliver opsendt. — — Kjobenhaufn den 16. Maji

1707 3
.

Reskr. 21. Januar 1752.
2
) de ovrige Punkter i Resolutionen vedkomme ikke Island.

3
) Amtmandens Foresporgsel i Anledning heraf paa Althinget

1707, og de Oplysninger han fik, findes i Althingsb. 1707,

Nr. 15 (de paaviiste Steder vare : «Bjarnaborgir i Kol-

beinstafca hrepp» i Hnappadals Syssel, og «Skorbeinstafcir

framan i Arnarstakkshei&i milli Vikur og Fagradals« i

Skaptafells Syssel).



648 Reskript akg. Leieqvilders Aabod.

1707. Reskript til Amfmand Muller ogComrøissa-

24. Mai. rierné ang. Leieqvilders Åabod. Rosenborg 24.

Mai 1707. — Publiceret paa Althinget og indfort i Al-

thingsbogen 1707, Nr. 19; Rentek. Exped. Prot. 33, 90—91,

samt i «Ujournaliserede Sager, Island vedkommende«. M. Ket.

III, 353.

Frederik den Fjerde <fcc. V. N. T. Saasom adskillige

Besværinger ere indkomne over Vores seneste udgangne

Forordning om adskillige Misbrugs Afskaffelse udi Island,

dat. 15. Maji 1705, og især over dens 4. Articul om Leie-

Qvæget, hvilket haver foraarsaget, at Vores Jordebogs-

Indkomster der udi Landet ei heller i Aar have kundet

opnaaet nogen Forpagtning; altsaa anbefales I hermed at

sammentræde og examinere denne herhos folgende Laug-

mand Gottrups til Os allerunderd. indgivne Suppliqve af

15. Junii 1706, saavel som hvis de Trafiqverende udi

andre Maader ved Forpaglnings-Conditionerne haver villet

erindre; hvilket alt I grundeligen haver at overveie, saa-

ledes som det til Vores Interesse tjenligst eragtes kan,

og at Os ved den befrogtende Afgang udi Vores Jorde-

bogs Rettighed ei nogen Præjudice udi Indkomsterne skeer.

Hvis I da derudi sluttendes vorder, haver I ved forste

givne Leilighed til Vores videre allernaadigste Decision al-

lerunderdanigst at indsende. Dermed <fcc. Givet paa Vort

Slot Rosenborg den 24. Maji 1707.

24. Mai. Rentekammer-Resolution ang. Betalingsmaa-

den af Lonninger ro. v. Khavn 24. Mai 1707.

— Rentek. Copieb. Nr. 2000, Litr. B, fol. 36—37. — Uddrag*

6) 1 [Paul Beyer havde i Skr. af 10. Mai fore-

spurgt blandt andet, om «de aarlige og sædvanlige Lon-

ninger for Laugmændene, Laugrettesmændcrie , samt for

Rettens Administration i Guldbringe Syssel, og til Præsten,

for at betjene de Fattige paa Vid6e», skulde her efter

J

) de ovrige Punkter vedkomme det islandske Oppeborsels-

væsen, Udredning af 33 Inventariibaade o. s. v.

t
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betales i Specie, eller i Croner, «hvor da Opgelten her- 1707.

efter kommer Hans Kongcl. Maj* tilgode, og er efter den s .^---^

octroyerede Taxt 6 Still, Danske paa hver Specie-Rigsda-
Ma*'

ler»; fremdeles foresporges, «om de 100 Rd. til fattige

Præster for norden herefter som tilforn skal betales udi

Specie».] — Resolution: «betales udi Croner».

Rentek. Skrivelse til Paul Beyer, ang. Jorde- 24. Mai.

bogs-Afgifternes Oppeborsel. Khavn 24. Mai 1707,

— Rentek. Copieb. Nr. 2000, Litr. B, fol. 33b". — Ifolge

Kongel. Resol. 23. Mai overdrages Paul Beyer Administration

paa Regnskab af de kongelige visse og uvisse Jordebogs-Ind-

komster i Island og paa Vestmannoe for indeværende Aar, paa

samme Maade som skeet er ved Rkr. Skr. 16. Juni 1706.

Confirmation paa Testamente. Frederiksborg lo.Juni.

10. Juni 1707. -Norske Reg. 20,553; Uddrag hos M.

Ket. III, 430. — Uddrag.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A.V. At eftersom hos

Os allerunderdanigst er bleven ansogt og bcgjert Vores al-

lernaad. Confirmation paa efterskrevne af den islandske Ori-

ginal i det danske Tungemaal oversatte Forskrivelse, lyden-

des som folger : — [Ægtefolkene f>orgeir Jonsson og Mar-

grét Gubmundsdottir af Sandgerbi i Gullbringu Syssel,

begge, gamle og uden Slægtninge, testamentere efter deres

Dod alt det de eie eller herefter eiendis vorder, i faste og Jose,

levendisog dodt Gods, til Laugmand Povel Joensen Widalin

og hans rette Arvinger til fuldkommen Eiendom og fri Dispo-

sition evindeligen, saa fuldkommeligen udi alle Maader, som

bemu Laugmand var deres lovlige Arving, eller hans ægte

Born, om han da kunde være ved Doden afgangen
; dog

med den Condition, at bemi8 Laugmand intet af dette

Gods skal fordre af den af Testatorerne som længst lever,

med mindre den det skulde selv ville overlade, hvorimod
d© ville, aldeles intet af deres Jordegods afhænde til nogen
Mand, enten ved Skjode, Betaling, Gave eller Pantsættelse,
uden til ovenmeldic Laugmand Widalin eller hans Bom,
enten han eller de hænder at blive deres Arvinger]. —
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1707. Da, saafremt for
110 Thorgeir Jonsen og Margarete GuJ-

mundsdatter sig ingen Livsarvinger paa enten af Si-

derne efterlader, ville Vi bemte
Forskrivelse udi alle dens

Ord, Clausuler og Punkter, saa som den her oven indfort

findes, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, saa og

hermed confirmerer og stadfæster, naar dermed efter Vo-

res Norske Lovs 5. Bogs, 1. Cap., 9. 10. 11. og 12. Art.

vorder forholdet; dog sjette og tiende "Penge, samt al an-

den Os tilkommende Arvefalds Rettighed i alle Maader

uforkrænket. Forbydendes &c. Frederiksborg den 10.

Junii 1707.
'

Decbr. Octroy paa Handelen paa Bausands [Bås-

enda] Havn for Anders Stub. Khavn 5. De-

cembr. 1707. — Rentek. Copieb. Nr. 2000, Litr. B, fol.

37b—42. — Denne Octroy lyder paa 4 Aar fra Dato og er for-

anlediget ved at Enken Margrete Wieland, som ved Octroy 17.

April 1706 havde faaet ovenmeldte Havn, nu, ved Ansogning

27. Octobr. d. A., havde sogt om at maatte overdrage den til

Anders Stub igjen, hvilket og var tilladt ved Kgl. Resol. 10.

Novembr. — lovrigt er Octroyen ligelydende med den af 13.

[17.] April 1706.

Decbr. Reskript til Amtmand Muller, hvorved ham

tillades at tage fast Hjem i Kjobenhavn. Khavn

30. Decembr. 1707. — Norske Tegn. XVIII, 238;

Uddr. hos M. Ket. III, 430.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Vi give dig her-

med allernaad. tilkjende, at Vi efter din allerunderd. gjorte

Ansogning og i Henseende til din tiltrædende Alderdom

og medfolgende Svagheder, samt de besværlige Reiser,

som ved det dig allernaadigst anbetroede Amtmandsskab

falder, saavel i Vort Land Island som til og fra Landet,

allernaad. haver bevilget, at du herefter baade Sommer

og Vinter maa forblive her i Kjobenhavn-, men derimod

skal du være tilforpligtet, Tjenesten ved en dygtig Fuld-

mægtig der udi Landet saaledes at lade forsyne, at Vores

Tjeneste ei derover nogen Forsommelse eller Skade til-
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foies, til hvilken Ende Vi og allernaad. have befalet Vo- 1707.

res General-Admiral-Lieutenant, Os elskelig hoibaarne Herr 30. Decbr.

Ulrik Christian Guldenleve &c. som Vores Stiftbefalings-^
—>^-*_-

mand over bemeldte Vort Land Island, at beordre Vice-

Laugmanden for norden og vesten sammesteds, Odder Si-

verisen, tillige med din Fuldmægtig, at have al tilborlig

Opsyn, og bem te Vores Stifisbefalingsmand derom aarlig

Relation tilsende. Derefter du dig allerunderdanigst kan

vide at rette. Refalendes <fcc. Skrevet <fcc. Hafn. den 30.

Decembr. 1707 ^

Bevilling at holde Capel i Grenivik. Khavn 1708.

13. April 1708. — Norske Reg. 21, 52* ; M. Ket.^TApriK
III, 354.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V. At eftersom

Tboraren Vigfussen, boendes paa en Gaard Grenevig udi

Vort Land Island, for Os allerunderd. haver ladet andrage,

at paa samme hans Gaard Greuevig har tilforn været en

Kirke, og ,' formedelst at den i Grunde var forfalden,

han den nu nylig af ny paa hans egen Rekostning haver

ladet opbygge: da have Vi, efter hans herom allerunderd.

gjorde Ansogning og Regjering, allernaad. bevilget og til-

ladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hans Sogne-

præst maa i bemeldte nye opbygte Kirke paa beleilige

Tider betjene hannem og hans Folk udi deres Saligheds

Sager imod billig Retaling. Forbydendes <fcc. Hafn. d.

13. Aprilis 1708.

Bevilling paa et Ægtepars gj ensidige Arveret. Mai.

Khavn 7. Mai 1708 2
. — Publiceret paa Althinget

1708; Norske Reg. 21, 62; Uddr. hos M. Ket III, 433-34.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At Vi, efter

Herr Sigurdur Eyolfsen , Præst fra Stad udi Grindavich

.
') Under s. D. er Reskript mut. mut. ligelydende udfærdi-

get herom til Stiftsbefalingsmand Gyldenlove. Norske Tegn.

XVIII, 237.
2
) hævet ved Reskr. 27. April 1709.
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1708. paa Vort Land Jslaud, hans herom allerunderd. gjorte

"^"^T^Ansogning og Begjcring, allernaad. haver bevilget og til-

ladt, såa og hermed bevilger og tillader, at hans Hustru,

saasom de nu tager til at ældres og ingen Born eller

Livsarvinger haver, maa efter hans Dod nyde hvis af

deres fælles Bo forefindes at være i Behold, efter den

bortskyldige Gjeld, som rigtig befindes, forst er bleven

betalt, og dersom han hendes Dod overlever, at han da

maa nyde samme Condition som Hustruen, men efter

begge deres dodelig Afgang falder det til næste Arvinger

efter Loven, naar den Efterlevendes sig forholder efter

Vores Norske Lovs o. Bogs 4. Cap. 20. Articul, saa længe

den i Enkesland bliver besiddendes, samt hvis videre

samme 20. Articul ommelder. Forbydendes &c. Hafn.

d. 7. Maji 1708.

H. Mai. Confirmation paa et Gavebrev. Khavn 11.

Mai 1708. — Publiceret paa Althinget 1708 (Althings-

bogen Nr. 19); Norske Reg. 21, 63—64; Uddr. hos M. Ket.

III, 434. — Uddrag.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At, eftersom

hos Os allerunderdanigst er bleven ansogt og bcgjert Vo-

res allernaad. Confirmation paa efterskrevne Gavebrev,

lydendes af det islandske i det danske Tungemaal over-

sat som folger : — «Jeg underskrevne Margrete Eggerts-

datter gjor hermed vitterligt for alle og enhver, som dette

Brev læse eller hore, at jeg hermed under' min egen

Haand giver min Sosterdatters Son Teiter Arresen (som

efter Guds Villie og min egen Begjering er opkaldet efter

min salig Mands Navn) saa megen Deel af mit Jorde-

gods jeg nu eier, og jeg til Arvegaver eller paa andre

Maader ærligen faaet haver hidindtil, som Guds og Hans

Kongel. Maj" min allernaadigste Arveherres og Konges

Lov mig at bortgive tilsteder eller tilstedende vorder,

hvortil jeg isærdelished tilnævner den Gaard Svidner udi

, Bredefjord og Flatoes Kirkesogn beliggende, i hvilken

Gaard jeg giver bem** Teiler Aresen nu strax saa megen
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Deel som Loven mig tilsteder, og den hele Gaard, ufor- 1708.

mindsket i alle Maader mia Myndighed , skal bcrn" Tei- ——^—

—

ters lovlige Formynder (eller og han selv, om han til
Mai -

sine myndige Aaringer kommer) efter min Dod i hans

Eiendom forskrevne Gaard fuldkommelig tage, mens alt

saa længe jeg lever beholder jeg Gaarden med al dens

Afgift. Lever nu ikke dette Barn Teiter til hans myn-

dige Aaringer, da giver jeg hermed samme Gaard til min

elskelige Sosterdatter Astrider Thorlofsdatter, eller til hvem

af hendes Bom hun vil, saasom jeg ingen Livsarvinger

haver. Actum Haga paa Bardestrand den 13.

Octobr. Anno 1690. Margrete Eggertsdatter, egen Haand.

— Undertegnede Vidner: Jon Gunnlogsen, egen Haand.

Thorsten Thorarensen, egen Haand. Magnus Sigvartsen.« —
Da, saafremt for

ne Margrete Eggertsdatter sig ingen Livs-

arvinger efterlader, ville Vi bem<# Gavebrev udi alle dets

Ord, Clausuler og Punkter, saasom det her oven indfort

findes, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, saa

og hermed confirmerer og stadfæster, for saavidt Vores

Norske Lov tillader en Enke ved Testamente at bortgive.

Forbydendes «fcc. Hafn. d. 11. Maji 1708.

Reskript til Amtmand Muller og Biskop il Mai.

Thorlevius % ang. Combination af Undirfell og

Thingeyrar. Khavn ll.Mai 1708. - Publiceret paa

Althiuget 1711 (Althingsb. Nr. 11). Norske Tegn. XVIII,

313; M. Ket. III, 354.

Frederik den Fjerde <fcc. V. B. T. Vi give eder

hermed allernaadigst tilkjende, at Vi , efter Lauritz Chri-

stensen Gottrup, Laugmand for norden og vesten paa

Vort Land Island, hans herom allerunderd. gjorde An*

sogning og Begjering, samt eders allerunderd. givne

Erklæring, allernaadigst haver bevilget, at Undenfelds

Kirkesogn maa til Thingore Klosters Kirke, naar den nu*

Mag. Bjorn porleifsson, Biskop paa Holum,
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1708. værende Sognepræst, som Undenfelds Kirke betjener, enten

j^p^T^ved Doden afgaaer eller Kaldet i andre Maader lovligen

ledig vorder, underlægges og annecteres, og Præsteboligen

Undenfeld Præsten til Thingore til Ophold tillægges, und-

tagen nogle faa Gaarde, som til næste Sogn Grimstunge,

formedelst, deres Beleiligheds Skyld, kunde lægges. Der-

efter I eder allerunderdanigst haver at rette og herom

Anordning at gjore. Befalendes <&c. Hafn. d. 11. Maji 1708.

li. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,

ang. Forholdsregler mod Præster som lade deres

Præstegaarde forfalde. Khavn 11. Mai 1708.

^- Publiceret paa Althinget 1708 og indfort i Althingsbogen

Nr. 4, samt ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

Skalholt Stift 1708. Norske Tegn. XVIII, 314; M. Ket. III,

355—50 ; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 487.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Saasom

HerrOllafver Ericksen, Sognepræst til Hjaltestad Menighed

paa Vort Land Island, som af Os allernaadigst er con-

lirmcret at succedere Sognepræsten til Bredebolstad i

Hunevatne Syssel paa bemeldte Island, for Os allerunder-

danigst haver ladet andrage, hvorledes Præstegaarden i

bemeldte Bredeboldslad Sogu , formedelst Sognepræstens

Forsommelse, i adskillige Maader skal forarges, tvertimod

Vores Lov og Mandater, som der i Landet ere givne, og

derfor allerunderd. er begjerendes, at han bemeldte

Bredebolstad Præstegaard strax maatte tiltræde, paa det

han den betimeligen kunde forbedre, hvorimod han er-

byder sig til Præsten at afstaa det, som han med Skikke-

lighed kunde leve af, — og Vi af din til Os herom

allerunderdanigst indkommen Erklæring 1 allernaadigst

haver fornummen, at af fordum Lensmand der paa

Landet, Brostrup Gedde, skal Anno 1596 være gjort saa-

l

)
Gyldenloves Erklæring over Sagen er forlangt ved Reskr.

27. Febr. 1708. Norske Tegn. XVIII, 272; Uddr. hos

M. Ket. III, 433.
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dan Anordning for Biskopperne, at de enten selv, eller 1708.

,ved deres fuldinægtiger Ombudsmænd, som øre Herrets-
""^T^MaT^

Provster, skulle Jovligen to eller tre Gange tilsige og

paaminde de Præster, som deres Præstegaarde lader for-

dærve, at de samme betids skulle bjelpe og forbedre,

hvis ikke, da Bisperne dennem fra deres Embeder at af-

sætte; — desligeste, at forrige Biskop over Skalholts

Stift, Mag. Theodorus Thorlacius (som efter Vores elskelig

kjere Herr Faders, salig og hoilovlig Ihukommelse, aller-

naadigst givne Befaling var beordret, tillige med sine

underhavende Præster, at indrette den islandske Kirkelov

saa vidt skee kunde efter den Norske Lov) hans tillige

med samme Præsters allerunderdanigste Betænkning om
denne Post saaledes skal være forfattet, at Præsterne ei

alene ere skyldige at vedligeholde Præstegaardens Bygning,

med mere deraf dependerer, ved god og forsvarlig Hævd

Og Magt, mens endog bygge og forbedre den det meste

muligt er, og hvis Præsterne derudi findes forsommelige,

efter at de derom 2 å 3 Gange af Provsterne lovligen

bliver advaret, skal de fra Kaldet afsættes, med mindre

at de for alting kunde stille noiagtig Caution: — saa

er Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du den An-

ordning gjor, at bemeldte nyindrettede Kirkelov,

som paa Lensmandens Anordning af Anno 1596 er fun-

deret j vorder observeret og efterlevet, hvorved al- .

ting herefter, saavel som denne Passus, kunde

have sin Rigtighed. Dermed &c. Hafn. d. 11 Maji 1708.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenldve, 18. Mai.

ang. uhjemlet Indforsel i en Odelsgaard for én

Pengefordring. Khavn 18. Mai 1708. — Publi-

ceret paa Althinget 1708 (Althingsb. Nr. 19) og indfort i Til-

læggene til Althingsb. s. Aar; Norske Tegn. XVIII
> 325>;

M. Ket. III, 359. *

4

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. og B. T. Efter-

som for Os allerunderdanigst er bleven andraget, hvor-

ledes Os elskelig Arne Magnussen «fcc. haver for endeel
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1708. af sin hos afg. Magnus Sigurdssen, for Landsthinget i

18. Mai. Vort Land Island, tildomte Fordring, uden nogen Ovrig-
"m

heds Anvisning, ved Rettens Middel efter egen Befaling

til Sysselmanden , ladet sig indfore i en Gaard der paa

Landet, Brodretungc kaldet, uagtet at samme Gaard er

Sigrid Haagensdatters og hendes Sosters Arve-Odel, og at

deres Mænd den til fornævnte Magnus Sigurdssen, med

Reservation af Reluitions Ret, skal have solgt og afhæn-

det. Da, som fornævnte Sigrid Haagensdatter haver, der

hun fornam at fornævnte Magnus Sigurdssen ved Doden

var afgangen, begjært at indlose hvis Haandskrifter og

Prioriteter som han kunde have udgivet, hvorefter og

Vores Justits- og Commerceraad , Os elskelig Christian

Muller, som Vores Amtmand der paa Island, haver givet

hende et Brev (som af bemeldte Arne Magnussen paa-

ankes) den omtvistede Gaard til sig at tage, indtil der

faldt Dom i Sagen for Vores Hoiesteret, eftersom han,

for hvis hannem der kunde blive tildomt, ingen Skade

skal kunde lide, saa længe der er Jordegods og andet,

hvoraf han kan faa Fornoielse, forsaavidt Vores Hoiesteret

for got befinder, ville Vi efter slig Beskaffenhed , samt

din, som Vores Stiftbefalingsmand over bemeldte Vort

Land Island, derom indkommen allerunderdanigste Er-

klæring 1
, forberortc Vores Amtmands til for

ne Sigrid

Haagensdatter udgiven Brev, indtil Sagens Uddrag for

Vores Hoiesteret, hermed allernaadigst have approberet.

Thi er Vores allernaad. Villie og Befaling, at du de Vod-

>) Ved Reskript 30. Jan. 1708 beordres Gyldenlove til at er-

klære paa Arne Magnussons Andragende i Anledning af

Amtmand Mullers omtalte Brev, udgivet i Faveur af Sigrid

Hakonsdatter
,
og at paasee, at «det ikke maatte hindre

hans (A.. M's.) Rettes S6gning», samt at «bem ta Amtmand
maatte befales, at entholde sig fremdeles fra at udstede

slige Ordres, særdeles i de Sager bem te Arne Magnussen

angaaer, saa længe han efter kongelig Befaling der i

Landet forbliver*. Norske Tegn. XVIII, 263b
; Uddr hos

M. Ket. III, 432.
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kommende sligt til allerunderdanigste Efterretning til- 1708.

kjeadegiver. Dermed &c. Hafn. d. 18. Maji 1708.
^is^MaT'

Reskript til Professor Arne Magnusson,, ang. 21. Mai.
1

Commissionens Tilendebringelse. Khavn21. Mai

1708. — Rentek. Exped. Prot. 33, 225.

Frederik den Fjerde «fcc. Eftersom Vi ugjerne maa

fornemme, at endnu aldeles ingeu Underretning om den

dig anbefalede Commission udi Vores Rentekammer er

indkommen, og Tiden saaledes hengaar, uden at man

kan vide om den til nogen Nolte for Os og Landet kan

udfalde: saa er Vores allernaadigsle Villie og Befaling,

at du samme dig og Medcommitterede anbefalede Com-

mission med beste Flittighed soger at befordre, og til

Endskab bringe. Dermed «&c. Givet paa Vores kongel.

Residentz udi Kjobenhafn den 21. Maji Anno 1708.

Forordning om Betlere i Danmark, saavel paa 24. septbr.

Landet som i Kjobstæderne, Kjobenhavn und-

tagen. Khavn 24. Septbr. 1708. — Denne For.

ordning er ikke publiceret i Island, men det i I. Post § 1

paabudne Afdrag af civile Embedsmænds Gager er der bragt

i Anvendelse (cfr. Rentek. Skr. 28 April 1807) indtil samme
bortfaldt ifolj^e Rentekammer-Skrivelse af 18. Mai 1822.—
Sieil. Reg. 44, 598 b—617; Original -Aftryk i det langel, og

Universitets Bogtrykkene; Qvart-Forr. 1708, 37-56; Schou

II, 210- 232. - Uddrag.

I. Post. Angaaende de Fattige i Kjobstæderne i

Danmark, Kjobenhavn* undtagen. 1) Saasom til de Fat-

tiges Underholdning tilstrækkelige Midler nodvendigen

behoves, saa ville Vi allernaad., at alle Geistlige og Civil-

Betjente noget vist aarlig til de Fattiges Kasse giver,

nemlig: Vores Civil-Betjente, som Gage af Os bekommer,

af samme deres Gage aarlig 1 pro Cento, som ved Be-

talingens Terminer indeholdes for de Arme, og qvartaliter

til de tilforordnede Directeurer, imod deres Qvittering,

/ B
- 42
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1708. af Vores Sahl-Cassa betales skal. De Geistlige betaler

24. Septbr. ligeledes, efter deres Kalds og Bestillingers Indkomster,
^^^^

l p r0 Ceoto aarligen, som Vi ville lade ved Biskoppen og

dertil forordnede Commissarier undersoge og determinere 1
.

1709. Reskript til Geheimeraad Scholler, Justitia-

J^F,!^\ rius i Hoiesteret, ang. en Sags Indstævning.

Khavn 2. Februar 1709. - Sieii. Tegn. LVir, 36b.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. T. Saasom Vi

den 30. Novembr. sidst forleden allernaadigst haver be-

falet Procurator Bertel Bjornsen at paatage sig at gaae i

Rette for Vores Hoiesteret paa Joen Haldvorssen (Hålf-

danarson)- fra Vort Land Island, som her udi Stadens

Arresthuus er auholdcn , hans Vegne, udi en der iud-

stefute Sag, som imod ham fores, angaaende det paa en

Qvindes-Person der i Landet, nafnlig. Gudron Jonsdatter,

begangnc Drab, og samme Sag for hanncm efter Loven

at udfore, og bemte
Bertel Bjornsen nu for Os allerunderd.

haver ladet andrage, hvorledes han af de i Sagen passe-

rede Acter haver erfaret, at bemte Joen Haldvorssen

hverken for Under- eller Ober-Rctterne der i Landet skal

værcpaadomt, enten til Frelse eller Straf, mens at han

alene som et Vidne udi Sagen imod Magnus Bendixsen

haver været, og formedelst han ei forste Gang efter Ad-

varsel modte, sit Vidne at aflægge, stal han af Syssel-

manden .Laurs Hanssen Skieving og Med-Laugrettesmænd

være tilfunden at paagribes og fængles, hvilket Vidne

ban dog siden haver aflagt , mens hans Fængsel fast paa

4d* Aars Tid skal have continueret, uden videre Forfoig-

ning eller Dom pna hans Person efter Loven. .Da, udi

allernaad. Henseende til bem te
Joen Haldvorssens lange

udstanden Fængsel, og den Ophold som endnu vilde for-

') Reskript 4. Mai 1709 (Fo«tm. III, 233), ti! de Deputerede

for Finantserne, befaler, at Afdrag i Civil -Betjenters Gage

indeholdes fra A årets Begyndelse.

*) Espél. Årb. VIII, 85.
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aarsages, om hans Sag til ny Proces og Paahjendelse for

de islandske Retter skulde henvises, have Vi, efter meer-

bem te
Bertel Bjornsens

, paa Joen Haldvorssens Vegne,

herom allerunderd. gjorde Ansoguing, allcrnaad. bevilget,

at han samme Sag, ved Contrastefning imod Sysselmanden

Laurs Hanssen Skieving og Magnus Bendixsen, for Vores

nu forestaaende og allernaadigst berammede almindelig

Hoiesteret, saavel Hovedsagen som Arresten angaaende,

til endelig Dom og Paakjendelse maa lade indstefne.

Derefter du dig allerunderd. haver at rette, og derhen

see, at behorig Stefning udi Sagen vorder udstæd. Be-

falendes &c. Hafaiæ d. 2. Februar 1709. [Ved Conscillet].

Opreisning for Præsten Stephan Hallkelsson. 20. April.

Florence 20. April 1709. — Norske Reg. 21, 198;

Uddr. hos M. Ket. III, 436.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V. At eftersom

Herr Stephan .Halkildssen , som Anno 1703 af Biskopen

over Skarholt Stift paa Vort Land Island, Os elskelig

Mag. Joen Widalin, fra sit Præstekald Grinuevig, udi en

Trætte og tvistig Sag, er bleven domt, med den Clausula

:

med mindre Vi hanuem ville benaade, hos Os allerunder-

danigst har ausogt og begjert, at Vi hannem Vores aller-

naadigst Restitution ville give, saa at han igjen , som

tilforn, det præstelige Fmbede maatte betjene og nyde et

af de forste der i Stiftet ledig blivende maadelige Kald,

da, dersom han intet videre har gjort, end til tvende

pantsat en Fiskerbaad, have Vi af kongelig Naade han-

nem saadan hans Forseelse denne Gang allernaadigst

pardonneret og tilgivet, saa og hermed pardonnerer og

tilgiver, saa at han præstelig Embede igjen maa forestaa

og betjene, og ved forefaldende Leilighcd hannem en af

de slette Tjenester gives. Forbydendes &c. Florence den

20. April 1709.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenldve, 27. April.

ailg. en Arvebevillings Cassation. Khavn 27

42*
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1709. April 1709. — Norske Tegn. XVIII
, 543b ; TJddr. hos

27. April. m. Ket. III, 437. - Uddrag.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Saasom

Herr Sigurdur Eyolfsen, Præst fra Stad udi Grindevig

paa Vort Land Island, haver den 7. Maj i Anuo 1708,

efter hans allerunderd. Ansbgning, og Vores Justltsraad

og Amtmand der paa Landet, Os elskelig Christian Mul-

lers derpaa indgivcn allerunderd. Erklæring, erholdet

Vores allernaad. Brev, at hans Hustru, [o. s. v. som i Be-

vill. 7. Mai 1708] .... samme 20. Artikel ommelder;

og nu for Os allerunderd. er bleven forebragt af en

Mand der fra Landet, ved Navn Torsten Eyolfsen, at

bem te Herr Sigurdur Eyolfsen haver stiltiende forbigaaet

at melde noget om, som Amtmanden og ei heller haver

tilkendegivet, at han, for
ne Herr Sigurdur Eyolfsen,

havde tilforn haft en anden Hustru, ved Navn Ingeborg

Hognedatter, og med hende avlet een Son og tvende

Dot tre, hvoraf den ene Dat ler, ved Navn Vilborg, er dbd

Anno 1707, men Sonnen og den anden Dalter Svanfild

(Svanhild) , som haver for
ne Torsten Eyolfsen til ægte,

skal endnu være i Live, fra hvilke tvende levende Korn

forbenævnte Herr Sigurdur Eyolfsens sidste Hustru, nu

han ved Doden er afgangen , skal prætendere den hele

Bo, efter bem te Vores allernaad. Brev, og derved at ude-

lukke samme hendes tvende Stifborn, Sonnen og den ene

Datter, fra den Arv, som dem efter deres Fader kunde

tilkomme efter Loven; — da, saafremt det forholder sig

saaledes, at meerbem" Herr Sigurdur Eyolfsen har efter-

ladt sig Livsarvinger, er Vores allern. Villie og Befaling,

at du lader affordre, forberorte Vores allern. Bevilling,

som paa vrang Beretning er forhvervet, og den til Vores

danske Cancellie indsender, saasom Vi allernaadigst lader

denne Arvesag ved Lov og Ret forblive; og at du ellers

advarer Amtmanden, at see sig herefter bedre for med

sine alleruud. Attester og Paaskrifter paa deslige Suppliqver.

Dermed Ac. Hafu. den 27. April 1709. -[Ved Cons.]



Reskript ang. Commissåriernes Domme. 661

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 1709.

ang. Appel af Commissariernes Domme over fon-, \¥ai

Laugmand Sigurd Bjdrnsson, ni. m. Khavn 4.

Mai 1709. — Norske Tegn. XVIII , 547* ; Uddr. hos

M. Ket. III, 438. «

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Vi give

dig hermed allernaad. tilkjende, at Vi, efter din ind-

kommen allerunderd. Erklæring og Forslag, ang. Sigurdur

Bjornsen, forrige Laugmand for synden og osten paa

Vort Land Island, hans indgivne Klagemaal over de lire

Domme, som de af Os allernaad. forordnede Commissarier

der i Landet, nemlig Os elskelig Arne Magnussen, Pro-

fessor Philosophiae og Antiquitatum Danicarum ved Uni-

versitetet udi Vores kongelig Residentsstad Kjobenhavn,

saa og Vores Archiv-Secreterer
, og Povel Jonsen Vidalin,

nu værende Laugmand for synden og osten paa bem te

Vort (Laud) Island, nu have faildet over hannem, og

derved domt hannem baade fra hans Embede, Reputation,

saa Qg fra hans Gods og Formue, allernaad. haver for

got befundet, at for
ne Sigurdur Bjornsen samme fire

Domme for Aratmauden, med sine fire og tyve Mænd,

til Paakjendelse lader indstævne, til hvilken Ende Vi

allernaadigst have bevilget bemte Sigurdur Bjornsen Bene-

ficium paupertatis, og skal samme fire Domme, indtil

Sagens eudelig Uddrag, ci være hannem, enten paa Be-

stillingens Indkomster, Reputation eller Middeler, til

nogen Hinder eller Præjuditz i nogen Maade. Derefter

du. dig allerunderd. kan vide at rette, og Vedkommende

denne Vores allernaad. Yillie til allerunderd. Efterretning

tbrderligst at kundgjore. Befalendes &c Skrevet <fcc.
'

Hafoiæ d. 4. Maji Anno 1709 ^ [Ved Conseillet].

!

) s. D. er udfærdiget konge!.. Bevilling paa Beneficium pau-

pertatis for Sigurd Bjornsson til disse Sagers Appel.

Norske Reg. 21, 213; Rubr. hos M. Ket. III, 438.
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1709. Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,

"isTMaiT ang. en Sags Indstævning for Hoiesteret. Khavn

18. Mai 1709. — Publiceret paa-Althinget 1709 og ind-

forti Althingsbogen, Nr. 4; Norske Tegn. XVIII, 552b
; Uddr.

hos M. Ket. III, 438—39.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Vi give

dig hermed alleroaad. tilkjende, at Vi have for got be-

fundet at lade en Sag, angaaende en Fange, ved Navn

Erlendur Gijslachsen (Gislason), paa Vort Land Island,

som af Laugmændene og Laugrettesmændenc der paa

Landsthinget er domt til at være den dræbte Gisle Joen-

sens Banemand , og derfor at have forbrudt sit Liv efter

Loven, dog med saadan Clausul i Slutningen, at den

• Dræbte ikke aldeles uskyldig er slagen ihjel, for Vores

almindelig Hoiesteret til nærmere Paakjendelse indkomme;

thi er Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du Ved-

kommende det til Efterretning forderligst kundgjor. Der-

med &c. Hafn. d. 18. Maji Anno 1709. [Ved Conseillet].

29. Juni. Facultas testandi for Professor Arne Ma-

gnusson og Hustru. Khavn 29. Juni 1709. —
Publiceret paa Althinget 1730 (Althingsb. 1730, Nr. 12). Siell.

Reg. 45, 126.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At eftersom

Os elskelig Arnås Magnussen &c. og hans Hustru Mette

Fischer hos Os allerunderd. haver ladet anholde, at den-

nem allern. maatte bevilges Testament at gjore, og at

samme Testament efter deres Dod af samtlige Vedkommende

uryggeligen og uimodsigeligen maatte holdes og efter-

kommes; da have Vi, efter herom allerunderd. gjorde

Ansogning og Begjæring, allern. bevilget og tilladt, saa

og hermed bevilge og tillade, at bem te Arnås Magnussen

og Mette Pischer maa over deres Middel og Formue ved

Testameut, Codicil eller anden Forskrivelsesmaade, hvor-

ved deres sidste Villie klarligen og tydeligen sees og vides

kan, saaledes disponere, og derom slig Anordning gjore,
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som dennem self lyster og got sjunes, dog at Testatores 1709.

derimod, efter deres Stand og Vilkaar , de Fattige med ^^j^T
noget tilstrækkeligt betænker; og skal saadan deres sidste

Villie og Anordning, som de i saa Maade i deres levendes

Live gjorendes vorder, efter deres Dod af deres Arvinger

og samtlige Vedkommende saa uryggeligen og fuldkommen

holdes, ligesom den her Ord fra Ord kunde have været

indfort og af Os udi alle dens Ord, Punkter og Clausuler,

conflrmeret og stadfæstet; hvorfor Vi herudinden vil have

dem dispenseret fra alt, hvis udi Loven liunde findes her-

imod at stride; dog sjette og tiende Penge, og al anden

Os tilkommende Arvefalds - Rettighed , i alle Maade ufor-

krænket. Forbydendes &c. Hafn. d. 29. Junii 1709.

[Ved ConseilletJ.

Patent, hvorved Kongeloven publiceres. Ro- 4. septbr.

senborg 4. Septembr. 1709. — Ikke publiceret i Is-

land. Stukket i Kobber tilligemed Kongeloven og foran denne,

i Imperial -Folio, siden trykt i Kongelovens Udgaver 1722. 8.

og 1756, lille Folio. — N. P. Sibbern, Bibi. Histor. Dano-

Norvegica, 447—454; Schou I, 38—44 i Anmærkn.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At, naar Vi-

eftertænker, hvorledes den almægtige Gud fra Verdens

Begyndelse af haver tilladt saa mangfoldige, mærkelige

og store Forandringer i alle Kongeriger og Lande paa

.lorden , sær med at odelægge et Folk for at ophoie et

andet, sær med at samle mange Riger i eet, eller af eet

at gjore liere, og overalt at indrette, forandre og for-

bedre Regjeringeus Form og Maade, saaledes som det

haver været hans evige og ubegribelige Visdom behage-

ligt , da finde Vi allerhdieste og billigste Aarsag til , ei

alene at forundre og glæde Os over saadan den naadige

Guds Regjering, men fornemmeligen at takke hannera

for slig faderlig Omsorg for det hele menneskelige Kjons

Vedligeholdelse, Bestyring og mægtige Forsvar. Men

iblandt de Exempler, som kunde gives paa den gode

Guds Omsorg for Kongers og Kongerigers Conservation,

s
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1709. skal vel ikke letteligen findes noget bedre, end det, som

4. Septbr. kan tages af Vores egne [æderne Arveriger og Lande, og
—

j Synderlighed a[ Vort Rige Danmark, som den store

Gud haver beviist denne særdeles Naade, at det er blevet

regjeret i mere end to Tusinde Aar aleneste a[ tvende

Kongeslægter, som nogle [aa Gange ved Qvinde- Linierne,

< men ellers altid fra Son til anden ere blevne continuerede

paa den kongelige Throne, . indtil at Vores Forfædre af

det oldenborgiske Huns , som dog i lige ,Maader af den

gamle Kongestamme ved Dottre nedstiger, bleve satte til

at regjere over Danmarks og Morges Riger, hvilke den

almægtige Gud, ikke meget længe tilfome, havde samlet

under eet Hoved. Ja, Vi nodes til med en hjertelig

Taksigelse at tale om en endnu storre Naade og Barm-

hjertighed, som den evige Gud lod disse Vores Fæderne-

Riger og Lande, nu næsten [or to Hundrede Aar siden,

vederfares, idet den saliggjorende Lærdom og christelige

Troes Kundskab fra alle menneskelige Traditioner og

vrange Meninger med al Flid blev renset, og det sande

Evangelii klare Lys, som paa andre Steder, saa og i disse

nordiske Riger, saaledes blev antændt, at Vi og alle Vore

Efterkommere billigen bor glæde Os ved dets Glands og

Herlighed. Og kunne Vi i lige Maader ikke nægte Gud

al Ære og Tak for den bestandige Lykke og Velsignelse,

som altid haver fulgt Vores kongelige Familie, idet den

gode Gud, ved hvilken Kongerne regjere paa Jorden,

altid haver haft Danmarks og Norges Konger i sin mæg-

tige Beskjærmelse og Varetægt, og ei alene velsignet

deres Vaaben
, og forsvaret dem imod deres Fjender,

endogsaa i de allerstørste Farligheder, men og tillige

stedse og altid saaledes lænket deres Undersaatters Hjer-

ter, at de i Kjærlighed og Troskab imod deres Herre og

Konge næppe have haft deres Lige i Christendommen,

hvilket Vi onske at maatte vare ved til Verdens Ende.

Den mærkeligste Leilighed for disse Rigers Indbyggere,

til at udvise saadan oprigtig Troskab og fuldkommen

Kjærlighed og Lydighed imod deres Konge, havde den
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alvidende Gud forsparet til Vores Herr Farfaders ,
Kong 1709.

Fridcrich den' Tredies, af hoilovligste og hoisaligsté Ihu- 4. Septbr.

liommelse, hans Regjerings Tid, da al Verden maatte see

og glæde sig over den store Enighed, Nidkjærhed og

Fyrighed, med hvilken Undersaatterne opoffrede sig selv

og deres Formue, for at tjene deres Fæderneland, og aller-

mest deres Konge, som med en hoiberommelig Forstand

og Omhyggelighed, samten idelig Aarvaagenhed og storste

Frimodighed og Mandighed, forsvarede sine Undersaatter;

hvilket altsammen var saa tækkeligt for Gud i Himmelen,

at han, til alles Forundring, saaledes tog baade Kongen

og hans Underdaner i sin almægtige Beskjermelse, at

han ei alene gjorde en glad Ende paa en blodig Krig,
i

men derforuden indforte saadan en Forandring i Regje-

ringen , at den kongelige Families Hoihed og Derlighed,

saavel som samtlige Indbyggernes Velfærd og Nytte, paa

eeogang saaledes blev foroget og formeret, at intet hoiere

paa ingen af Siderne.kunde forlanges; hvilken Forandring,

som den visseligen var af Gud, saa fik den ogsaa i ganske

kort Tid al fornoden og onskelig Fuldkommenhed: thi

saasnart var ikke Freden sluttet , efter Kjobenhavus Be-

lejring, at jo alle Stænder, foruden ringeste Nod eller

Tvang, ganske godvilligen erbode sig til, at overdrage

til hoistbemeldte Vores Ilerr Farfaders Kong Friderich den

Tredies Majestæt, og til hans ægte Livsarvinger paa Mand-

og Qvindelinien , en fuldkommen Arverettighed til Dan-

marks og Norges Kongeriger, og dertil horende .Lande

og Provincier; og kan det med Billighed siges, at deune

hoivigtige, og til alle Indbyggernes Frem tarv henseende,

Resolution i Særdeleshed er bleven sat i Værk den 16.

Octobris i det Aar 1660, paa hvilken Dag den Haand-

fæstning, som hoistbemeldte Vores Herr Farfader havde

udgiven, af de samtlige daværende Rigens Raad, ved

deres Paaskrift, blev casseret, og Hans Majestæt fra sin

Paa samme Haandfæstning gjorde Eed ganske og aldeles

blev befriet; hvorpaa alle de af den adelige Stand,

s°ni tilforne havde været Rigens Raad, tillige med den-
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1709. nem af Geistligheden og Borgerstanden, den 18. i samme

4. Septbr. Maaned ved en offentlig Arvehyldings hoitidelig Forretning,

for Hans Kongelige Majestæt, saavel som for de samtlige

Prindser og Prindsesser i Hendes Majestæts Dronningens

Nærværelse, deres Tilbud og Resolution, om Arve-Rettig-

heden i Regjeringen til Hans Kongelige Majestæt og

Hans ægte Livsarviuger af begge Kjon at overdrage, i

Gjerningen, og paa kraftigste Maader, med deres Eed

have stadfæstet, og Hans Majestæt som deres Arve-Konge

hyldet og svoret. Og blev saa siden, kort Tid derefter,

nemlig den 17. Novembris, et eget Brev og Instrument

forfattet, i hvilket samtlige saakaldede Rigens Raad, Adel

og Deputerede af geistlig og verdslig Sland
,
bekjende, at

de have casseret og tilintetgjort, og med dette deres

Brev til evig Tid casserer og tilintetgjor , den af hoist-

bemeldte Hans Kongelige Majestæt udgivne Haandfæstning,

samt alle de Gjenparter, som deraf maatte findes, og at

Hans Majestæt for sin derpaa gjorde Eed, og alle didhen

sigtende Lofter og Forpligter, skulde være qvit og fri

erklæret i alle Maader. Men til en endelig Slutning paa

dette store Værk, blev i næstfolgende Aar en fuldkommen

Enevolds Arve-Regjerings Aet forfærdiget, som af alle

de fornemmeste Iudvaanere i Danmark og Norge, og de

dertil horende Provincier, saavel af Adelen, som af Geist-

ligheden og Borgerskabet, samt menige Almue, er bleven

underskreven og forseglet, nemlig i Danmark den 10.

Januarii 1661, i Norge den 7. Åugusti i samme Aar, i

Island den 28. Juli 1662, og paa Færoe den 14 Augusti

i samme Aar. I hvilken Aet de, for dennem og alle deres

Arvinger og Efterkommere, ei alene confirmerer alt, hvis

til den Tid enten af dennem eller deres Medbrodre udlovet

var, Arve-Successionen angaaende , men endogsaa derfor-

uden til oft- og hoislbemeldte Vores Herr Farfaders Kong

Fnderich den Tredies Majestæt, og efterkommende Konger

i Danmark og Norge, af hans ægte Descendenter til evig

Tid, overantvorder en absolut Souverainetet og Enevolds-

Herredomme over Danmarks og Norges Kongeriger og
* — * • * i

I
:

* » # ' •'•>* i

I
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dertil horende Lande; og tillige giver hoistbemeldte Hans 1709.

Kongelige Majestæt al Magt og Myndighed til, efter sit 4. Septbr.

eget Tykke at anordne, paa hvad Maade Regjeringens

Form over disse Kongeriger og Lande burde indrettes,

samt hvorledes og i hvad Orden Arve-Successionen i den

kongelige Familie skulde fremgange; hvilke Breve og Do-

cumenter, omendskjont de samllig, med flere andre den

Sag angaaende, in originali hos Os ere udi god For-

varing, saa er dog deres Indhold i alle Vore troe Under-

daners Hjerter saalcdes indgraver, at Vi ingenlunde kunde

vente, at de den allerunderdanigste Troskab, som de Os

og Vores kongelige Arve-Huus skyldige ere, nogen Tid

skulde forglemme. Saa haver da hoistbemeldte Vores

Herr Farfader af hoilovligste Ihukommelse, efter at den

almægtige Gud havde fort dette store Værk i saadan

onskelig Stand , saalcdes antaget sig disse sine Arveriger

og Lande, som en mild Fader sorger for sin Arv og

Eiendom, og straxeu ladet sig være angelegen, ei alene at

lade forfatte saadan en Lovbog, som kunde bekvemme

sig med den kongelige souveraihe Arve-Regjerings Ret,

og være samllige Hans Underdaner best tjenlig, men

endogsaa at foreskrive sine Efterkommere i Regjeringen

en Konge -Lov, i hvilken de kunde finde, hvorledes det

med Souveraineteten og Arve-Successionen til evig Tid

holdes skal. Hvad nu Lovbogen angaaer, saa er derpaa

med al Flid bleven arbeidet, saaledes at en stor Deel

deraf i hoistbemeldte Vores Herr Farfaders Tid er bleven

forfærdiget, ihvorvel den ikke naaede sin Fuldkommenhed

for end under Vores Herr Faders, Kong Christian den

Femtes, af hoisaligste Ihukommelse, hans berømmelige

Regjering, som i det Aar 1683 lod den danske Lovbog

i offentlig Tryk udgaae; hvortil Hans Majestæt i det Aar

1687 foiede den norske Lov; af hvilke begge Lovboger

samtlige Danmarks og Norges Indvaanere have befundet

storste Nytte og Forsyar. Men hvad sig Konge -Loven

betræffer, som den hoisaligste Konge, Kong Friderich den

Ti'edie, som fdrste Souverain og Primus Acquirens, til

V
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1709. den Ende haver indrettet, at den skal være Kongedommets

^^^J^rette uforanderlige Fundamental - Lov, og af alle Efter-

kommerne i Rcgjeringen, saavelsom af alle Indbyggerne,

fra den Hoieste til den Laveste, skal holdes og agtes for

en fuldkommen
,

uryggelig og uimodsigelig Forordning

og Lov til evig Tid, da er den af Vores Herr Farfaders

Majestæt bleven udstædt og given den 14. Novembris

1665, som var noget over 4 Aar for end Gud kaldede

ham fra delte Jordiske til .det evige Rige i Himmelen.

Og denne Konge -Lov er det, som Vi nu allernaadigst

have for got befundet, ganske og aldeles Ord fra Ord,

og saaledes som dens Original lyder, med al Omhyggelig-

hed at lade copiere, og ved offentlig Tryk publicere:

endeel for at forekomme, at saadan et magtpaaliggende

Document ikke ved nogen ulykkelig Hændelse skulde for-

komme, naar ingen troværdige Gjenparter havdes af den

eneste Original
;

og tillige at den Lov, som saa mange

kongelige og forstelige Personer, saavel som samtlige

disse Rigers og Landes Indbyggere, skulle holde sig

efterretlig , for alle og enhver maatte vorde kundbar.

Givet paa Vort Slot Rosenborg, den 4. September i det

Aar 1709. Under Vor kongelig Daand og Cabinet-Signet.

30. Septbr. Reskript til Kjobenhavns Magistrat, at un-

dersoge Forraadet af islandsk Fisk med Hensyn

til Udforselen deraf. Khavn 30. Septbr. 1709.

— Siell. Tegn LVII, 329. - Uddrag.

Frederik den Fjerde <fcc. V. B. T. Vores allernaad.

Villie og Befaling er, at I indbyrdes imellem eder self

udvælger nogle af eder self, som med Os eiskel. Vores De-

puterede udi General-Commissariatet, naar begjeres, kunde

træde tilsammen og couferere om den Qvantilé af islandsk

Fisk, som Kjobmændene her sammesteds soger Permission

til at udfore, angaaende hvor meget der kunde være forno-

1 den, saavel til Vores Flaade som ellers til Indbyggerne her

i Staden deres Tarf, her paa Sledet at forblive.

Dermed &c. Hafniæ den 30. Sept. 1709.
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Kongelig Resolution ang. Beregning af Diæ- 1710.

ter for Arne Magnusson som Commissarius. 28. Januar.

Khavn 28. Januar 1710. — Arne Magnusson havde

andraget, at han forst 1707 ifolge Hoiesterets-Stævning og for-

leden Aar «for at redde en stor Deel af hans timelig Velfærd«,

havde været nodt til at reise til Khavn, men under sin Fra-
;

værelse havde han formaaet Sysselmændene Isleif Einarsson

og Hakon Hannesson til at forfatte Jordebog over Oster-Skap-

tafells og Rangarvalla Syssel, begge paa hans egen Bekostning;

tillige maatte han paa egen Bekostning holde Folk og Heste i

Island. Han androg derfor paa at erholde Diæter for den hele

Tid, hvorimod Finantserne havde beregnet ham Salair blot for

den Tid, som han fra d. 8. Juli 1706 havde opholdt sig der i

Landet, ifolge kgl. Resol. li. Juni 1706, hvilket kun. belob

126 Rd. — Rentek. bemærker, at hans Reise til Kjoben-

havn er skeet i »hans egen privat Affaires«, og ikke i konge-

lige Forretninger, samt at han ikke har været befoiet til at sætte

nogen anden til at udfore de ham befalede Forretninger, thi

havde Kongen villet lade Commissionen forrette ved en eller

anden Embedsmand i Island, «hafde det ikke vaaren fornoden

med saa stor Omkostning at sende Suppl.icanten til Landet»;

desuden bestemte Resol. 11. Juni 1706 at han ikke skulde op-

pebære noget Salair for den Tid han var i Kjobenhavn, saa at

han ikke havde noget videre at prætendere. — Rentek. Relat.

Prot. 65, 63. - Uddrag.

12 \ Vi approberer allernaadigst Cammerets

Betænkning, og lader det ved den engang gifoe Resolu-

tion og forbcuefnte Omstændigheder bevende. Kjoben-

hafn den 28. Januarii 1710.

Confirmation paa et Fledforings-Brev. Khavn 19. April

19. April 1710. — Publiceret paa Althinget 1715; —
Norske Reg. 21, 388t>; M. Ket. III, 443. — Uddrag.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At eflcrsom

hos Os allerunderdanigst er bleven ansogt og begje^t

Vores allcrnaad. Conflrmation paa efterskrevue, af det is-

landske i det danske Tungemaal oversat Forskrivelse, ly-

dendes som folger

:

_ /

de ovrige Punkter i Resolutionen vedkomme ikke Island.
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1710. «Kjendes jeg underskrefnc Torbjorg Bjornsdatter den

19. April, ældre, sal. Herr Arne Amundesens fordum Sognepræst til

"^^*^Setbergs Menighed i Ore-Sveit udi Island , hans Efterle-

verske, og hermed vitterligt gjor, af jeg af min fri Villie,

paa Deres Rongel. Maj*8 min allernaadigste Arveherre og

Konges naadigste Behag og videre Confirmation, har gi-

vet, skjenket og afstaaet fra mig og mine Arvinger til

Sysselmanden i Borgefjord Syssel syuden Hvitaa udi Is-

land, Mr. Sigurd Joeussen og hans Arvinger alt mit Gods

fast og lost, rorendes og urorendes, eftersom jeg udi næst

forleden Host 1707 udi de store Bornekopper har mist

mine 4 Sonner, og tilforn 2 Dottre, og jeg i saa Maade

alene lever tilbage foruden nogen Livsarvinger,

maa og skal Mr. Sigurdur Joenssen og lians Arvinger

uforhindret og fri for alle optænkelige Kjereraaal eller

nogen Menneskes Paatale, uden nogen Registering, Vur-

dering eller Skifte, til sig tage eller tage lade forbem te
alt

mit Gods, fast og lost, sig til evindelig Eiendom, som

hannem best behager og got synes, hvilket af mig uryg-
*

geligen og uforanderligen skal holdes og staa.

Dette gjor jeg selv villig og med beraad Hu, med for-

standige Mænds Raad, som jeg med mig tilkalder og om-

beder deres Navne tillige med mit Navn til Vitterlighed

herunder at skrive og sædvanlige Signeter hostrykke.

Hvitaavollum udi Island den 20. Augusti Anno 1708.

Thorbjorg Bjornsdatter den ældre (L. S.). Wigfus Jon-

son Wigfusius (L. S.). Magnus Nicolaisen (L. S.). Ste-

fan Kjartanseu (L. S.). Jon Jonsen (L. S.).» — Da, saa-

fremt forne Thorbjorg Bjornsdatter sig ingen Livsarvinger

efterlader, ville Vi bem te
Forskrivelse udi alle dens Ord,

Clausuler og Punkler, saa som den her oven indfort fin-

des, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, saa og

hermed' confirmere og stadfæste, dog sjette og tiende

Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefalds-Rettig-

hed i alle Maader uforkrenket, saa og at det med Odels-

gods efter den Norske Lov forholdes. Forbydendes <fcc.

Dafniæ den 19. April 1710.
i •

y * * *% '
* -

!
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Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 1710.

ang. Formildelse af Horstraf. Khavn 10. Mai ^cTMaT
1710. — Publiceret som Tillæg til Althingsbogen 1710;

Norske Tegn. XIX, 61 ;
Uddrag bos M. Ket. III, 443-44.

Frederik deu Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Saasom

Vi af en til Os fra dig indkommen allerunderd. Memorial,

af den 19d0
Aprilis sidstforleclen , have fornummet, at en

Sysselmand udi Vort Land Island, ved Navn Jon Magnus-

sen, er anden Gang bleven overbeviist at have bedrevet

Hor i hans Ægteskab og avlet Barn med et ledigt Qvin-

demenneske, og at han derover paa Landsthinget er ble-

ven domt til at være suspenderet fra Sysselmands og Om-

buds Embede, foruden den Strafs Lidelse, som den af

sal. og hoiloflig Ihukommelse Konning Friderich den

Anden Anno 1565 confirmcrede Dom omforraelder, som

er, at miste Huden, m. v., hvilken Sags Beskaffenhed du

til Vores allernaad. Villie og Resolution allerund. indstil-

ler, saa give Vi dig hermed allernaad. tilkjende, at Vi

derpaa saaledes have resolveret, at saafremt bem t0
Deli-

qvent, Jon Magnussen, ei ved Overdommers Kjendelse bli-

ver befriet fra den over hannem ergangne Dom, han da

ikke bor enten ved Bestillingen eller ved Ombuds-Jordene

at forblive, ei heller, formedelst Forargelse, tillades at

blive mere i Stiftet, hvor han hidindtil haver boet, men

fra Hudens Mistelse maa han af sær kongelig Mildhed og

Naade være beir'iet, hvilket altsammen dog er at forstaa

saafremt han *ei appellerer, og hvis han det gjor, da be-

roer endnu alting paa Overdommernes Kjeudelse. Der-

efter du dig allerunderd. haver at rette, og derom paa

behorige Steder fornoden Anordning at gjore. Befalen-

des dig Gud. Skrevet &c. Hafn. d. 10. Maji Anno 1710.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 26. Mai,

om Landsforvisnings-Strafs Eftergivelse. Khavn

26. JHai 1710. — Publiceret i Tillæg til Althingsbogen

$
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1710. 1710; Norske Tegn. XIX, 68; Uddr. hos M. Ket. III, 444. —
—— Uddrag.

26. Mai.
Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Vi give

dig hermed allernaad. tilkjende, at — — — Olafur

Joensen, som for Laugthinget er domt landflygtig, for-

medelst at han sit Soilskendcbarn tredie Gang haver beso-

vet, maa nyde og have Vores allernaad. Pardon, at blive

der i Landet, dog bor han tillige med Qvindeu romme

den syndre Landsfjerding, hvor Forseelsen erbegaaet, og

enhver for sig forfoie sig udi den Oster- eller Vester-

Fjerding. Derefter <fcc. Uafn. d. 26. Maj i Anno 1710.

20. oktobr. Forordning;, ang. Sorenskriveres Pligt at levere

beskrevne Domme. Khavn 20. Oktobr. 1710 <
— Indfort i Island ved Reskr. 19. Januar 1742, men ikke der

publiceret. — Norske Reg. 21, 460 -61; Original -Aftryk i

kongel. og Univers. Bogtrykkene; Qvart-Forr. 1710, S. 98-99;

Schou II, 263. -

Forordning anlangende at hvilken Sorenskriver i Norge,

som bevisligcn maatte befindes, enten formedelst Villie eller

Venskab, eller og sin egen Interesse, at forholde nogen

af Almuen sin afsagde Doms vedborlig Beskrivelse, skal,

foruden de Boder, som Loven foresiger, strax fia sit Em-

bede rem overes.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V. at eftersom Vi

komme udi Erfaring, hvorledes det skal falde Almuen i

Vort Rige Norge udi deres Rettergangs-Sager meget be-

sværligt, at endeel Sorenskrivere, enten for Villie eller

Venskab, eller og deres egen Interesse, forholder Almuen

deres afsagde Dommes Beskrivelse, saa at, naar de der-

med finde sig fornærmede, de ikke kan faa dem i rette

Tid for Over- Dommeren indstævnte, men maa, naar Dom-

men har overstaaeu sine Fatalia, enten gjore Bekostning

med at soge Vores allernaadigste Oprcisning, eller, naar

de dertil ingen Middel og Raad have, lade deres Sager

falde; da, paa det Juslilien kunde have sit rette og ube-

') For. 19. Aug. 1735 § 9-
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hindrede Lob, have Vi alleruaadigst for got befuudet at 1710.

anordne og befale, saasora Vi og hermed anordne og al* ^ —
voiiigen befale, at hvilken Sorenskriver, som beviisligen

^ktobr.

maatte befindes saaledes, som for er meldt, at forholde

Parterne sin afsagde Dom vedborligen beskreven at give,

skal, foruden de Boder, som Loven foresiger, strax fra

sit Embede removeris. Hvorefter alle og enhver Vedkom-

mende sig allerunderdanigst haver at rette. Og byde Vi

hermed og befale Vores Grever og Friherrer, Stiflbefa-

lingsmænd, Amtmænd, Laugmænd, Præsidenter, Borge-

mestere og Raad, Fogder og alle andre, som denne Vo-

res Anordning under Vort Canccllie-Segl tilskikket vorder,

at de den paa behorige Steder til alles Efterretning strax

lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn

den 20. Octobr. Anno 1710.

Commissorinm i en Sag mellem Islands Kjob-
8 Decbr>

mænd. Khavn 8. Decembr. 1710 ^ Sjeil. Tegn.

LVii, 742.

Frederik den Fjerde &c. Vide maa T, Os elskelig

Jacob Lindberg (Cancellicraad) og Jacob Sidenborg (Asses -

sor), at, eftersom Christen Jensen , Indvaaner og Mands

Kjobmand her i Voris kongelig Rcsidcntsstad Kjobenhavn,

hos Os allerunderdanigst haver ladet andrage om Com-

missarier, til at afhandle nogen Tvistighed imellem han-

nem paa den ene og hans Principaler og Interessenler

udi Skagt'strand og Rechfjords Havne paa Vort Land Is-

land, nemlig Os elskelig Hans Seidelin Voris Cancellie-

i

i

i

!

) Under 29. Dec. s. A. er et kongeligt Contra-Commissoriun}

udfærdiget for Justitsraad Hans "Wilhelm Kaalund og Gan-

cellieraad Lorentz Kreycr, Assessorer i Hofretten, at sam-

mentræde med de her forordnede Commissarier for at

afgjore den ommeldte Sag. Siell. Tegn. LVII, 761. —
Ved Reskript 9. April 1712 authoriseres Kaalund og Si-

denborg til «paa beleilig Tid og Sted og efter lovlig Stæv-

nemaal til Parterne« at modtage Christen Jensens Eed.

Siell. Tegn. LVII1, 647—648.

i. B. 43
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1710. raad og Overkrigscommissarius, Poter Wartberg, Voris

Decbr. Veiermester vod Soe-Staten, saa og Morton Muuch og

Hans Stue, bogge Indvaanere og Handelsmænd i bemeldte

Voris Kongelig ResidentsstadKjobenhavn, desligeste afgangne

Poder Ricgolsens Enke sammesteds paa don anden Side,

augaaende saavol Regnskab og Rigtighod for den for det

Aar 1709 fra bemeldte Havne bjcmbragte islandske Lading,

men forst udi afvigte Foraar her til Staden ankommen,

som for hans bjemforte Kjobmands-Foring, som Interes-

senterne sig haver bemægtiget. — Da, saafremt bemeldte

Christen Jensen kan formaa eder godvil ligen til at være

Commissarier paa hans Side, er Voris allornaadigste Villie

og Befaling, at I retter eders Leilighed efter, tillige med

tvende andre Commissarier , som fornævnte hans Princi-

paler, om de dot efter Tilbud begjærer, strax haver at

foreslaae og gjore allerunderdanigste Ansogning om, Par-

terne paa en belcilig Tid og Sted med forderligste for

eder lovligen at lade indstævne, og da dennem om for-

skrevne deris imellemværende Tvistighed enten i Minde- -

lighed at forene, eller, forsaavidt deraf ei for andre Ret-

ter er anhængi^gjort og paaKjendt, vod endelig Dom og

Senlentz efter Loven at adskille, og saadan eders Forret-

ning de Interesserede paa Ansogning under eders Hæn-

der og Signeter beskreven give, som I ville ansvare og

bekjcndt være. Dersom og Een af eder formedelst lovlig

Forfald ei til den berammende Tid og Sted mode kunde,

daskai den, som tilstede kommer, hermed Fuldmagt

have og anbefalet være, en Anden i den Udeblivendes

Sted til sig at tage og denne Voris allornaadigste Befaling

alligevel at fyldestgjore og efterkomme; men hvis mcer-

bemeldte lians Principaler ei efter Tilbud skulde ville

bekvemme sig til , tvende Commissarier paa deres Side,

som for er meldt, strax at foreslaa og gjore allerunder-

danigste Ansogning om, haver I alene med Commissio-

nen at forlfare, og den uden videre Ophold til forsvarlig

Rigtighed at befordre. Endeligen haver 1 og, om der

forefalder nogen Tvistighed at kjende paa, alvorligen at
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tilholde Parterne, at de uden nogen Undskyldning eller 1710.

Forevending fremlægger for eder udi Retten alle de 8. Decbr.

Breve og Bevisligheder, som de til Sagens Oplysning og

Rettens Bestyrkelse kan have, eller og for eder bevisligt

gjoror, at deunem ei haver kundet i retle Tide bekomme,

saa fremt de agter sig deraf at betjene, saa som Vi efter-

dags ikke ville tillade, at noget Brev eller Beviis, som ei

tilforn for andre Retter haver været i Rette, eller ere i

Aclerne indforte, maa for Voris Hdiesteret fremlægges,

mindre der antages eller paakjendes, undtagen i de Til-

fælde som Loven ommclder. Saa haver I og, forved

eders Slutning, udi Acterne at indfore, at I Parterne denne

Voris allernaadigste Villie og (Befaling) haver foreholdt,

paa det de sig her ei med Noget skal have at undskylde.

Givet <fcc. Ilafniæ den 8. Decembr. 1710.

Bevilling til Legitimation af nægte Barn. 1711.

Khavii 16.. Februar 1711. — Publiceret paa Ahhin- 16. Febr.

get 1712; Norske Keg. 21, 495; Uddr. hos M. Ket. 111, 445.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At eftersom

Jon JJakonarsen fra Vatzliorn i Hokedal paa Vort Laud

Island for Os allerunderd. haver ladet andrage, hvorle-

des han for otte Aar siden fri og ledig for Ægteskab med

en Qviudesperson skal have avlet en Slegfreddatter ved

Navn Helge Jocnsdatter, som han fra hendes forste Ung-

dom skal have opfddt, og som sit Barn opdraget og væ-

ret bekjendt, da have Vi, efter herom allerunderdanigst

gjorde Ansogning og Begjering
1

, alleruaad. legitimeret,

saasom Vi og bcm t# Helge Joensdatter med detle Vort

aabnø Brev legitimerer og offentlig for rette Ægtebarn og

fornævnte Jon Hakonarsens sande Livsarving erklærer af

alle og enhver at skal holdes og agtes. Forbydendes alle

og enhver, være sig hvo det være kunde, hende i noget

herudinden at bebreide eller forekaste, eller i andre Maa-

der imod hvis som forskrevet staar Hinder eller Forfang

at gjore, under Vor Hyldest og Naade. Givet <fcc. Ilafn.

den 16. Februarii 1711.

43*
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1711. Reskript til Geheimeraad Caspar Sclioller,

H^feET ang. en Sags Indstævning for Hfliesteret. Frede-

riksborg den 27. Februar 1711. — Sie]l.Tegn.LVin,64.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Vi give dig

hermed tilkjende, at Vi, efter allerunderd. Ansogning og

Begjering, allernaad. have bevilget, at Jon Reggvidssen af

* Borgefjords Sjssel udi Vort Land Island inaa for Vores

almindelig Hoiesteret, som allcrnaad. bliver berammet at

skal holdes Aar 1713 her udi Vort Rige Danmark, til

Paakjendelse lade indstevne en Dom, som Jon Eyolfsen,

Vicelaugmand for synden og osten paa bemte Island, og

Povel Beyer, Vores constitueret Landfoged der paa Landet

med 24 tiltagne- Domsmænd den 21. Julii Anno 1710

paa Oxeraa AllKing haver afsagt, hvorved de haver til-

funden hannem at gaae paa Bremmerholm og miste hans

Boeslod. Derefter du dig allerunderdanigst haver at

rette, og behørig Stævning i Sagen at udstede.' Befalen-

des <fcc. Frederiksborg den 27. Februar 1711.

27. Febr. Reskript til Geheimeraad Caspar Scholler, ang.

en Sags Indstævning for Hoiesteret. Frederiks-

borg 27. Februar 1711. - SieM. Tegn. LVIII, 63*.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Vi give dig

hermed lillijeijdé*, at Vi, efter alh runderdanigslc Ansog-

ning og Begjering, allernaadigst have bevilget, a! Os

elskelig Arnås Magnussen, Professor ved Universitetet her

i Vores kongelig [lesidentsstad Kjøbenhafn og Vores Arehiv-

Seereterer, og Povel Jonsscn Widuhn, Laugmand for syn-

den og osten paa Vort Land Island, maa for Vores almindelig

Hoiesteret, som allernaadigst bliver berammet at skal hol-

des Aar 1713 lur udi Vort Rige Danmark, til nærmere

Paakjendelse lade indstævne en Sag, ang Sigurd Bjornssen,

forrige. Laugmand paa befri* Island for synden og osten,

hvor udi Viee-Laugmanden sammesteds, Jon Eyolfsen, og

Povel Beyer, Vores constitueret Landfoged der paa Lan-
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det, med 24 tiltogne Domsmænd, den 21. Julii Anno 1711.

1710 paa Oxeraa Altliing haver domt. Derefter du die*

allerunderdanigst haver at rette og behorig Stevuing i
'

'

Sagen at udstede. Befalendes <fc.c. Frederiksborg den

27. Febr. 1711.

Reskript til Magistraten i Kjobenhavn, ang. 13. Marts.

Forsyningen med islandsk Fisk. Khavn 13.

Marts 1711. — Sieli: Tegn LVIII, 70.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Saasora Kjob-

mændene og Interessenterne i den islandske Handel her

i Vores kougelig Residentsstad Kjobenhafn af Os aller-

underdanigst er begjerendes Tilladelse, deres islandske

Fisk til fremmede Steder at udfores, naar Vores. Orlogs-

flaade der af forst med saa stort Qvantum, som behoves,

er forsynet, saa er Vores allernaad. Villie og Befaling,

at I strax erkyndiger eder hos bem tB
islandske Kjobmænd

og Interessenter, hvor stort Oplag de af Fisk lier kunde

have, efter at det Qvantum er fraregnet, som til Vores

Flaade er fornoden, og hvorom I Underretning fra Os

elskelig Vores General Commissariais Depuierede haver at

indhente, saa og saa megen Forraad af samme Fiske-

Oplag, som til denne Stads Indbyggeres Providering paa

6 Maaneders Tid kunde udkræves
, og Os saa derefter

med allerforderligste herom eders allerunderdanigste Re-

lalion tilstiller. Dermed &c. Hafn. den 13. MMh 1711;

Kongelig Resolution ang. Udforsel af islandsk 7. Aprii.

Fisk. Khavn 7. April 1711. — 1 Forestilling 30.

Marts heretter Rentekammeret, at. de islandske Kjobmænd

havde liggende et Forraad af 28fi0 Skp Torflsk , hvoraf 836

Skp. vare bestemte til Flaaden, desuden laa 8 Skibe i Norge,

som ventedes med næste Cunvoy; de islandske Kjobmænd
sogte derfor Tilladelse til Udforsel, og Magistraten

i Khavn er-

klærede, at »-Staden ikke behovede slig i:rov Fisk« , hvorfor

^ntekammeret havde den 28. Marts stillet Ordre til Toldboden,



678 Kgl. Resolution om Udforsel af Fisk.

1711. at Fisken maatte passere til Udforsel imod Tolds Erlæggelse. —
——^^-Renlek. Relat. og Resol. Prot. 66, 276.
*7 j/V r " 1 — 10) 1 Vi approberer allernaadigst den af Kammeret

gjorte Anstalt, at de islandske Kjobmsend, imod den

ordinaire Tolds Erlæggelse, maa udfore de 2024 Skp.

Fisk, efter at de her forst haver aflagt de 836 Skp., som

General -Commissariatet med dem omcontraheret haver,

besonderlig da saadan grof Fisk, efter Magistratens Be-

retning, ei heri Byen behoves. — — — Kjbbenhaufn

den 7. April 1711.

13. April. Kongelig Resolution ang. Confirmation paa

en Sysselmands-Bestalling. Khavn den 13. April

1711. — I Rentekammerets Forestilling 6 April bemærkes,

at Stiftbefalingsmand Gyldenlove havde indsendt Ansogning

fra Sysselmand Besse Gudmundsson, om kongelig Confirmation

paa den ham af Gyldenloves Fuldmægtig, Odd Si^urdsson,

og Amtmandens Fuldmægtig, Paul Beyer, ad interim givne

Bestalling paa 4 Thingsteder (Hessestad, Thingmule, Holme

og Kolfrey ustad J i JMule Syssel, efter afg. Jon Jonsson Thor-

lacius, og bemærker Rentekammeret, at Besse havde allerede

tjent som Sysselmand for disse 4 Thingsteder siden 1709. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 66, 285.

— — 30)
2

Vi bevilliger allernaadigst, at Besse

Gudmandsen maa forundes Confirmation paa at være

Sysselmand over de 4 benæfnte Thingsteder. — —
Kjobenhafn den 13. April 1711.

28. April. Kongelig Resolntion ang. den islandske Han-

dels-Octroys Forlængelse. Khavn den 28. April

1711. — I Rentekammerets Forestilling 20. April berettes,

at fem af de islandske Kjobmænd havde beklaget deres Tab

ved Handelen 1710 paa Grund af Krigen, og sogte derfor om
at maatte beholde Havnene: Holmen, Orebak, Kommervog og

Grundefjord endnu i 10 Aar for samme Afgift som hidtil. —

*) De ovrige Punkter i Resolutionen vedkomme ikke Island.

*) Resolutionens ovrige Punkter vedkomme ikke Island.
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Rentekammeret bemærker, nt det «ei kan forbigaaeallerunderd. H[{
at forestille, at den islandske Beseigling er af- San stor Impor- ^-^^»^
tance, at den faaer at fortsettisi hvad for Difficulteter end derved 28. April,

maatte forefalde« t
hvorfor det foreslaaer en Prolongation af

4—5 Aar, og Afslag af 4—500 Rd for to af Interessenterne,

som skulde have lidt Tab. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 66, 323.
,

— — 4)
1

Vi bevilliger allernaadigst, at naar Sup-

plikanterne vil rigtig betale hvert Aar den udlovede

Summa, at Forpagtningen da paa tre Aar maa prolon-

geres, mens hvad sig anbelanger Afslaget, saa kan det,

formedelst Conseqvcnce, ei accorderes. Kjobeohaufn

den 28. April 1711.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,
15 Mai

al Jonsbogen, men ikke Kong Hakons Rotter-

bod 2
, skal gjelde i Arvesager. Jægersborg 15.

Mai 171 1" 3
. — .

Publiceret piaAlthinget 1712 (Althingsb.

\) De ovriue Poster vedkomme ikke Island.

3
) Om denne Kong Hakons Retterbod, oftest kaldet «M6'oru-

valla réttarboU, af 2. Mai 1313, findes udforlige Oplys-

ninger, tilligemed Retterboden selv (ufuldstændig) bos M.

Ket. I, 94—136; Brudstykke af Retterboden bag ved Text-

udgaverne af Jénsbok, JNr. II, S. 448-49 fJonsb. danske

Overs. S. 358-59, jevnf. 382-83). — Retterboden er fuld-

stændig aftrykt i Norges gamle Love 3, 98—103; dansk

Oversætt. bos Paus II, 194 jfr. 221; lat. Oversætt. bos

Torfæus, Hist. Norv. IV, 439. — Christian den Andens

Confirmation paa alle Kong Hakons Retterboder, dat.

Égershus St. Catarine Aften 24. Nov. 1507, findes i Ori-

ginal i Arne Magnussons islandske Diplomsamling, Fase.

38, Nr. 10; noget islandiseret bos M. Ket. I, 138, med
r *

Paategning om at være publiceret paa Altbinget 1637;

dansk Oversætt. i den danske Jonsbog, S. 403—404, men

med de to slemme Feil, at den tilegnes Christian den

Forste og henfores til Aar 1541 ; denne samme Oversæt-

telse igjen hos M. Ket. I, 139—40.

*) see Reskript 17. Febr. 1769,
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1711. Nr. 7), og indfort som Tillæg Nr. 1 til Aithingsbogen 1711.

15. Mai. Norske Tegn. XIX, 186; M. Ket. III, 359; Fogtm. III, 254.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Efter-

som Vi komme udi Erfaring, at, formedelst udi Vort

Land Island ere tvende ganske diverse ældgamle kongelige

-Love og Anordninger at domme efter, nemlig en Lov,

given forst af Kong Magno, og en Retterbod, given siden

af Kong Haagen, Dommerne skal være tvivlraadige udi,

hvilken af dennem de udi Arve-Rettigheders Paakjendelse

bor at folgc, saasom Kong Haagens Retterbod ikke til-

lader en Fader at arve mere efter sit Rarn end al Losore,

men Jordegodset efter lians Dod at falde til den Ædtqvisle,

. som det er frakommen paa Faders Side, og Kong Magni

Lov derimod kommer overeens med Vores danske og norske

Love udi slige Arverettigheder, at en Fader 'maa selv arye

sit Barn. Da, paa det Dommerne kunde betages den

Tvifl
,
og vide hvilken af for

ne tvende Kongers Love der

skal folges til at decidere efter, saavel i denne som i

andre af lige Natur imellem Indbyggerne forefaldende

Disputer, give Vi dig hermed allernaadigst tilkjende, at ,

Vi have for got befuuden hermed at anordne og befale,

at udi bemeldte Vort Land Island skal herefter i disse

Processer, indtil videre, efter Kong Magni Lov dommes.

Hvilket du paa behorige Steder overalt der i Landet, til

Dommernes og alle andre Vedkommendes Efterretning,

det snareste muligt er, haver at lade publicere. De:med

&c. Jægersborg d. 15. Maji 1711.

1712. Facnltas testandi for GuSmund Thorleifsson

26J^og Hustru. Khavn 26. Marts 1712. — Norske

Reg. 22, 25; Uddr. hos M. Ket. III, 448.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At, eftersom

Gutmunder Totlefsen fra Brokoe for vesten paa Vort Land

Island, og hans Hustru Helge Eggersdatter , som ingen

Livsarvinger haver, hos Os allerunderdanigst haver ladet

anholde, at den nem allernaadigst maatte bevilges Testa-

mente at gjore, og at samme Testamente efter enten eller
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begge deres Dod af samtlige Vedkommende uryggeligen 1712.

oe uimodsigcligon maatte holdes og efterkommes, da liave^TT^"**"'
26. Marts.

Vi, efter bemeldte Gulmunder Totlefscns og Helge Eggers-

datters herom gjorte allerunderdanigste Ansogning og Be-

gjering, alleraaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilge og tillade, at de over deres Midler og Formue

ved Testamente, Codicil eller anden deslige Forskrivelses-

maade, hvorved deres sidste Villie klarligen sees og vides

kan, saaledes maa disponere og derom slig Anordning

gjore, som dennem selv lyster og got synes, og skal saa-

dan deres sidste Villie og Anordning, som de i saa Maa-

der i deres levende Live gjorendes vorder, efter enten

eller begge deres Dod, saafremt de sig ingen Livsarvinger

skulle efterlade, af deres andre Arvinger og samtlige Ved-

kommende saa uryggeligen og saa fuldkommen holdes,

ligesom den her Ord fra Ord kunde være indfort, og af

Os i alle dens Ord, Punkter og Clausnler, confirmeret

og stadfæstet, hvorfore Vi herudinden ville have dennem

dispenseret fra alt, hvis udi Loven og kongelige i saa

Maader allernaadigst udgangne Forordninger kunde findes

herimod at stride; dog sjette og tiende Penge, samt al

anden Os tilkommende Arvefalds Rettighed, i alle Maader

uforkrænket. Forbydendes <fcc. llafniæ d 26. Jlartii

1712. [Ved Conseilet].

Kongelig Resolution ang. nogle Punkter ved- 30. April.

kommende den islandske Handel Kolding den

30. April 1712 1
. — I Rentekammerets Forestilling 9.

April foredrages en almindelig Ansogning fra de islandske

Interessenter, hvori de anholde om at fblgende Punkter maatte

indfores i Octroyen: 1) at den kongelige Landskyldsfisk bliver

overladt dem til 6 Rd. pr. Skp. (Prisen til 1707 var 5 Rd.

34 Sk., for 1707 og 1708: 6 Rd., for 1709: 9 Rd., ifolge kgl.

Resol. 3. Nov. 1710, men senere, ved Resol. 5. Sept. 1711,

Modereret til 8. Rd.; den sædvanlige Priis i Island skulde

være 6 Rd.); 2) at paakommende Ulykkestilfælde maatte

') see Resol. 18. Juni 1712,
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1712. blive lagne i Betragtning; 3) at Taxten maatte blive ansat

-^f*-- efter For. 6. Mai 1684. Alle disse Poster anbefales af Rente-
0. April.

jiammeret _ Rentck. Relat. og Resol. Prot. 67, 124-132.

- -~ 5)
1 ad 1. Hvad sig den fors te Post anbelanger,

saa bevilliger Vi allernaadigst, at dennem, saa længe Krigen

• varer, maa lades SKp. tandsk) Idefisk for 7 Rd., mens

bvnd de forrige Aaringer, anbelanger, saa lader Vi det

ved den forrige satte Taxt bevende. -— ad 2. Eftersom

man sig paa saadanne eventuelle Accidenser ei han obli-

gere, formedelst mange Conseqvcnsers Skyld, mens al-

tider vil bave Os sjelf, efter Sagernes Befindende, Vores

Naadesbevisning forbeholden, al (saa kan denne Ansogning

ingenlunde accorderes med i Octroyen at blive indfort.

—

ad 3. Vi lader dette ved den nye Taxt af Anno 1702

have sin Bevenden. — — Colding den 30. April 1712.

26. Mai. Rentekammer Skrivelse til Interessenterne i

den islandske Handel, ang Handelens Forpagt-

Ring. Khavn 26. Mai 1712. — Rentek. Copieb.

Nr. 2000, Litr- B, fol. 13"I
b-l38.

Velædle, Edle, hdiagtbare og velfornemme samtlige

Interessenter ud i den islandske bVseigling! — Mindst havde

vi ventet, at, da man efter Deres egen Forlangende haver

indhentet Kgl. 31 n
j
*• allernåad. Resolution, at Heseiglingen

paa Island ikke skulle komme til ny Forpagtning, men

endnu paa nogen Aar forblive ved forrige Afgift, som

De og haver imodtaget, ja derefter sogt de sædvanlige

fri Seddeler fra Rentekammeret expederet til Told- og Con-

snmtions Inspecteurerne for den til Island bchovende Pro-

vision, og derved saa meget mere engageret Dennem ved

Beseiglingen og Landels Providering, De nu, efter saa lang

Tids Forlob og paa den yderste Time, da De veed Tiden

at være for kort, at Beseiglingen ikke kan komme til ny

Auction for dette Aar, vil understaa sig med Deres til os

indgivne Memorial af den 19 de Maji at tilsidesætte den

.

l
) Resolutionens ovrige Punkter angaae ikke Island.
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ergangne Kgl. Resolution og den derudi beviste kongelige

Naade, og nu frasige Sig Beseiglingén paa Island, og saa-

som foreskrive Hans Maj*, visse Condilioner til at accojdere

Dennem samme, ifald De ved Beseiglingén skulde forblive.

Da, som hoistbemeldte Hans Kongel. Maj* kunde have

storste Aarsag til saadan deres Forhold udi Unaade at

optage, dersom vi, efter Deres Memorials Anledning,

understod os derom allerunderd. at referere, saa bærer

vi Betænkende saadant meerhoistbem" Hans Kongel. Maj*

allerunderd. at forestille, udi Formodning, at De saadan

Deres Forhold bedre skal overveie og tage udi Betragtning

den særdeles store kongelige Naade, som endeel af Den-

nem, som dertil haver haft Aarsag, ved Bavnernes Af-

gifters Efterladelse er beviist, kalder ovenbem" Deres

Memorial tilbage og alvorlig antager Sig Provideringen

til Island, efter de derudi ergangne kongelige Resolu-

tioner, hvorudi, dersom noget skulle feile udi det, som

Dennem eft.er Octroyen og ergangne kongelige Resolutioner

kan vedkomme, vi Dennem herved engang for alle vil

have tilkendegivet, at vi da, imod vores Villie, ugjerne

vorder foraarsagede Hans Kgl. Maj* saadan Deres usæd-

vanlige og imod al Lov og Billighed stridende Forhold

at andrage, og derforuden, eftersom de udi Memorialens

Underskrivelse haver været enige, paa hoistbemeldte Hans

Kgl. Maj " Veigne at holde os til Dennem, een for alle

og alle for een, ei alene for den udlovede Forpagtnings-

Sum, men eudog al den Skade, som Landet Island og

dessen Indvaanere, ifald det ei vorder provideret, kunde

vorde tiifoiet. Vi forbliver Deres beredvillige. Rente-

kammeret den 26. Mai 1712.

om Naadsehsaar for Bispers og Præsters Enker.

M- Ket. III, 3C0— 61 ;
Fogtm. III, 263.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Efter

Khavn 11. Juni 1712. Norske Tegn. XIX, 251;



684 Reskript ang. Naadsens- Aar.

1712. din til Os indkomne allerunderd. Erklæring paa Os elskelig

11. Juni. Thrude Thorstcnsdatter, afg. Mag. Bjorn Tollcfsen, forrige

~"
Biskop over Hole Stift for norden paa Vort Land Island,

lians efterladte Enkes allerunderdanigste Supplication,

anlangende den nyligen, for hendes Mands Dod, paa

Bispegaarden afbrændte Stue, samt en islandske Bibel,

Domkirken tilhorende, hvorfor af hende prætenderes Er-

statning, desligeste og om, at nyde udi hendes Enkesæde

til Underholdning nogle Jorder, Domkirken tilhorende,

naar de, efter hendes afgångne Mands Formands Enke,

Ragucidur Jonsdatters Dod , som nu dermed forlen t skal

være, blive ledige, og imidlertid at nyde Indkomsten af

efterskrevne Domkirkens Jorder, nemlig Sydre -Voldholt,

Frostestade og Hofdaler, have Vi aUmiaailigst for got

befunden, at, paa det alle Ting kan blive upaaklageligt,

og særdelis at engang for alle kan skee en vis Auordning

om Bispe- Enkernes Underholdning og Pension der paa

Landet, som alle Tider herefter kan udi Agt tages, du

da beordrer saavel din egen, som Amtmandens der udi

Landet værende Fuldmægtiger, desligeste begge Laug-

mændeue paa Landet, at de, tilligemed begge Biskopperne,

samt tvende Provster af ethvert Stift, som du selv eller

ved din Fuldmægtige, med bemeldte Bisper haver at

udnævne, sig bemeldte Bispindes allerunderdanigst Sup-

plication, hvoraf herhos Copie medfolger, {oreinger
,
og

efter dit derom til Os gjorte Forslag, hvorom du dennem

skal instruere, saa vidt som den afbrændte Stue og Bibel

vedkommer, udi Enkens eller hendes Laugværges Over-

værelse, see til hvorledes den Sag, til nærmere Vores

ailernaadigsle Approbation, med Billighed og uden Klage

kan afgjores. Men saa vidt som Bjspp.- Enketues Under-

holdning og Pension angnaer, da skal de ikke alemste

dine derom til Os allerunderdanigst indgivne Forslag

igjennemgaa, og Os derom deres allerunderdanigst Be-

tænkende indgive, hvorvidt de, saavel nu som for Frem-

tiden, kan udi Værk sættes, men de skal og derhos udi

Agt tage og berette, om Bispe- Enkerne saaledes alletider
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har nydt Domkirkernes Jorder til Underholdning, og hvad 1712.

Lov og kongelig Befaling udi Landet derfor findes, saa^^j^
og om Domkirkerne saaledes kan undvære deres Indkom-

ster, og saafrcmt det ikke uden Kirkernes altfor stor

Skade kunde skee , om og hvorledes noget da, efter Bis-

pernes Indkomsters Lejlighed , udi Folge af den norske

Lov, herefter kan dennem tillægges. Paa samme Maade

skal du og beordre dennem, at de paa samme Tid ogsaa

beraadslaa og overveje, om og hvorledes Præste- Enkernes

Naadsens-Aar og Pension overalt udi begge Stifterne efter

den norske Lov kan indrettes, efter Kaldenes og Laudets

Lei lighed, og derom i lige Maade deres Forslag, til

videre Vores aliernaadigsle Approbation og Anordning,

indsende, til hvilken Ende dennem hosfolgende Copic af

Graae (Groa) Thorsteinsdalters, Præsle- Enkes udi Utskaale,

hendes til Os allerund. indgivne Supplteation, kan til-

skikkes, med hvilken du og dennem om dit til Os

allerund. gjorte Forslag kan informere, hvilket allsammen

de med allerforderliiiste, liden mindste Ophold som skee

kan, haver at efterkomme on fuldbyrde, og dig det at

hidsende, som du siden udi Vores danske Gaucellie haver

lil videre Vores allern. Approbation at indlevere. Dermed

&c. Uafn. d 11. Jnnii Anno 17 L

2

1
. [Ved Conscilet].

Kongelig Resolution ang. den islandske Con- 18. Juni.

VOy m m. Kolding 18. Juni 1712. — I Rente-

kammerets Forestilling li. Juni forédtviges, at i Anledning af

kgl. Resolution 30. April d. A. have de islandske Kjobmænd

i en Memorial af 16. Mai gjentaget de forben an lorte tre

Punkter, med Tilfoiende, at hvis disse Punkter bleve afslaaede,

frasagde de dem Handelen og tilbod Kongen de indkjobte Varer

l

) Reskript af s. D. til Biskopperne J6n Vidalin og Steinn

Jénsson indeholder en Betaling om at overlægge med

de udnævnende to Provster om Bispe- Enkernes Under-

holdning og Pension, samt om Præste-En kernes Naadsens*

aar m. v. , efter den til Gyldenlove udgaaede Befaling.

[Ved ConseilletJ. Korske Tegn. XIX, 253; M. Ket. 111, 449.
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1712. og Skibe. Rentekammeret nægtede at forelægge Kongen dette

-^^r" Andragende, men nu var det fra Kolding tilsendt en iMemorial
8. Juni.

fra in teressenterne a f 28. Mai, hvori de i) anholde om til-

strækkelige Convoyer; 2) om at Landskyldsfisken blev overladt

dem til 6 Rd.; 3) at Taxten fra 1G84 blev igjen indfort

Rentekammeret bemærker, at disse Punkter vel ere allerede

afgjorte ved Resolutioner, men for at kunne naae en fuld-

kommen Endelighed med Interessenterne, saa foredrages Sagen.

- Rentek. Relat. og Resol. Prot. G7, 219-224.

1) Vi bevilliger allernaadigst, at den omsogte Con-

voye maa dennem forundes, og skal derom fra Krigs-

Cancelliet til Admiralitetet gaae Ordre, som det paa beste

Maade skee kan. — 2) Vi cre allernaadigst tilfreds, at

Landskyldefiskeo maa lades dennem, saa vel for det for-

rige som for indeværende Aar og saalænge Krigen varer,

Skippundet for 6 Rdlr, dog uden Consequcnee. — 3) Vi

lader dette ved Vores forrige Resolution og ved Taxten

af 1702 bevende. — Colding den 18. .Junii 1712.

9. Juli. Reskript til StiTtbefalingsmand Gyldenlove,

ang. en Sysselmands Restitution. Khavn 9. Juli

1712 A
. — PubliceretpaaAlthingetlT13(Althingsb.Nr.G);

Norske Tegn. XIX, 2G3; Uddr. hos M. Ket. III, 452.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. og B. T. Hvad

Haagen Hanssen, Sysselmand udi Rangaarvalde Syssel paa

Vort Land Island , for Os alleruuderd. lilageligen haver

ladet andrage, hvorledes din der i Landet beskikkede

Fuldmægtig, Odder Sigurdsen, Vice-Laugmand for nor-

den og vesten, skal, efter Jon Eyolfsen, Vice-Laugmand

for synden og osten, og Landfogdeu Poul Beyer, deres

derom gjorte Begjæring, have suspenderet hannem fra

det ham af Os allernaad. anbetroede Sysselmands-Erabede,

og paa hvad Aarsager de saadan deres Begjeriug og for-

benævnte din Fuldmægtig den derpaa udslædde Suspension

skal bave grundet, med videre deres Adfærd herudinden,

') jfr. Reskript 7. Juli 1714.
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kan du selv af hosfolgende Copie af bem te Haagen Hans- 1712.

sens derom til Os indkomne allerunderdanigste Klage, og^g^^p
de derudi anforte Bilager, udforligere see og fornemme.

Thi er Vores allernaad. Villie og Befaling, at, saafremt

ingen Sag imod meerbem t0 Haagen Llanssen fra Suspen-

sionens Dato, som er den 15. Julii Anno 1711, indtil

den 15. Septembr. næst efter, er bleven forfulgt, ban

da udi sit Embede restitueres og det ubeskaaret nyd^r,

indtil det ham lovligen vorder frakjendt, hvorom du paa

behorige Steder med forderligsle fornoden Anordning haver

at gjore. Dermed <fcc. Hafn. den 9. Julii Anno 1712.

[Ved Conseilet].

Rentekammer - Skrivelse til samtlige S}7ssel- 23. Juli.

mænd i Island, ang. Sagefalds-Regnskaber. Khavn

23. Juli 1712.— Rentek. Copieb. Nr. 2000, Litr.B, fol. 150.

Som det fornemmes af den constituerede Landfoged

Povcl Beyers indkommens Regnskaber, at Sagcfaldet ikke

paa endeel Steder oppebæres og gjores Regenskab for

med saadan Rigtighed og Forklaring, som derfor burde

være, og Landfogden besværger sig, at endeel dertil fin-

des uvillig, saa han ikke sit Regenskab saa ret, som han,

skulde, kan forfatte, da advares eder samtlig, at I, efter

den Maade som her udi Kammer-Collegio over Anteignel-

serne er decideret, og hannem fremdeles ved de nu til-

sendte Anteignelser er bleven tilholdt, som han eder vel

noiere gjor bekjendt, aflægger eders Regenskaber i rette

Tid, og det saa forklarlig, at han ikke for des Mangel

med sit Regenskabs Rigtighed skal opholdes, med mindre

I self vil svare dertil med Rente, efter Kammerrets-Ord-

ningen; og skulle nogen understaa sig herefter, som det

hidindtil er befunden, at udeblive med deres Regenskab,

saa han det ikke i sit kan faa indbefattet, maa 1 forvente

<?der at blive sat fra Bestillingeu og med anden vilkaarlig

Straf anseet, i Henseende at Hans Maj" Tjeneste ikke

saaledes af eder mere maa opholdes eller forsommes, det

enhver ville tage sig til Efterretning og deres egeu Ulei-

9
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1712. lighed dermed at forekomme. Gud befalet &c. Rente-

r**—' kammeret 23. Julii 1712. (Brevet seudt til coustitueret
oq Juli

•

" Landfoged Beyer, under aaben Forsegling, med Rentek.

' Skriv, af s. D.)

23 Septbr
Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenltive,

at Kaldene Thvottå og Hof skulle separeres. Khavn

23. Sept. 1712 ^ - Norske Tegn. XIX, 282b ; Uddr.

hos M. Ket. III, 454. .

Frederik, den Fjerde &c. V. Sv G. og B. T. Paa din

til Os, efter Vores til dig den 19. Januarii Anuo 1709

allernaad. udgivne Ordre, indkommen allerunderd. Er-

klæring, ang. de tvende Tvotaas og Uofs Præstekald udi

Alftefjord paa Vort Land Island, som Biskoppen over

Skalholt Slift, Os elskelig Mag Jon Torkildsen Vidalin,

Anno 1707, af Mangel paa Præsier, formedelst Dodsfnld

haver annecteret, give Vi dig hermed allernaad. til Svar,

at Vi for got befinde, at samme tvende Præstekald bliver

igjen adskilte, og ethvert af sin egen Præst her efter,

som tilforn , forend Anneeteringen skeede, tilboiiigcu be-

tjent og forestaaet; thi er Vores allernaad Villie og Be-

faling, at du fornævnte Biskop, Mag. Jon Vidalin, det

til allerunderd Efterretning kundgjor. Dermed &c. Ilafn.

d. 23. Septembr. 1712 2
.

23. Septbr.
Reskript til Biskop Vidalin i Skalholt, ang.

en Præsts Cassation. Khavn 23. Septbr. 1712.

r- Norske Tegn. XIX, 283b; Uddr. hos M. Ket. III, 454.

%

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Vi have

fornummet, at du haver suspenderet Præsten til Utseballe
3

,

i Guldbringe Syssel paa Vort Land Island, Herr Vigfus

Johansen, formedelst hans grove Forseelse med Sacramen-

!

) Reskript 17. Mai 1765.
a
) Af en i Cancellie -Registranten tilfoiet Bemærkning sees,

at dette Reskript har været forlagt i Cancelliet og er ikke

blevet sendt til Island forend i Foraaret 1716.

•) d. e. Utskålar.
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tets Administration den 5" Sondag efter Paaske Anno 1712.

1711, idet han haver uddeelt Vinen for Brodct til Com- 23. Septbr

municanterne, og han nu hos Os allerunderd. haver ladet

anholde, at Vi haunem saadau sin Forseelse, som han

beretter af Uagtsomhed at være skeet, allernaad. ville

eftergive, og tillade hannem ved hans Kald at forblive.

Da, som Vi finde denne Sag af den Beskaffenhed, at være

strafværdig og ei pardonnable, efter som han samme sin

Forseelse ei af Enfoldighed haver begaaet, eragte Vi, at

han fra hans Tjeneste bor at casseres. Derefter du dig

allerunderdanigst haver at rette. Befalendes dig Gud.

Hafn. d. 23. Septembr. 1712 1
.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,

ang. Tilveiebringelse af nogle Rets-Documenter.

Khavn 10. Juni 1713. — Norske Tegn. XIX, 371;

Uddr. hos M
r
Ket. III, 455—456.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Saasom

der er falden Dom i Vores nu holdende Hoiesteret, at

den over Jon Regvidsen paa Vort Land Island Anno 1684

ergaugne Bloddom skulle for Hoiesteret, som, efter denne

nu paastaaende, vorder berammet at holdes her i Vort

Rige Danmark, af Vores Justitsraad og Amtmaud over

for
ne

Island, Os elskelig Christian Muller, indstefnis,

hvorefter og Stævning allerede er udstæd, og som efter-

følgende 6 Documenter til Sagens Oplysning skal behoves

og formodentlig hos forrige Laugmand Sigurd Bjornsen

findes, nemlig: — 1) Gudmand Jonsen, Sysselmand i

Borgefjords Syssel, hans Forretning udi Jon Regvidseus

Mordsag, paa Sorbay den 5. Novembr. 1683. — 2) den

samme Gudmand Jousens Forretning paa Rjalerdal den

20. Novembr. 1683. — 3) Nok bemeldte Gudmund Jon-

sens Forretning udi samme Sag paa Kjalerdal den 15.

') Af en i Cancelliets Registrant tilfoiet Bemærkning sees,

at dette Reskript har været forlagt i Cancelliet og er ikke

blevet sendt til Island forend i Foraaret 1716.

1 * 44

1713.

10. Juni.
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1713. Decerabr. 1683. — 4) Forrige Laugmand Sigurd Bjornsens

. Juni. og 12 Mænds Dom udi Jon Regvidsens Sag paa Kjalerdal den

9. Maji Anno 1684. — 5) Tolv Mænds Declaration, ang.

at paa den dode Sigurd Snorresen eragtedes at være

Haandsgjerning, 1683, som Laugthings Slutningen be-

raaber sig paa. — 6) Tolv Mænds Eed, at de formener

Jon Regvidsen at være skyldig i Sigurd Snorresens Dod,

1684, ligeledes udi Landsthings Slutningen allegeret. —
Saa er Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du strax

gjor den Anstalt, at samme Documenter, hos hvem de der

i Landet maatte være, vorder affordret og det snareste

skee kan til Vores danske Cancellie hidskikket. Dermed

&c. Hafniæ den 10. Junii 1713.

714. Beneficium paupertatis for Jon HreggviSsson
Marts,

i en M0r(]sag for Hoiesteret. Khavn 2. Marts

1714. — Norske Reg. 22, 251; Rubr. hos M. Ket. III, 456.

Vi have, efter Joen Reggvidsen fra Vort Land Island,

hans herom gjorte allerunderdanigste Ansogning og Be-

gjering, allernaad. bevilget og tilladt, saa og hermed be-

vilge og tillade , at hvis Indlægge, Breve og Bevislighe-

der, som han til en af Vores Juslitzraad og Amtmand

orer bem ie Island, Os elskelig Christian Muller for Vores

nu tilstundende Hoiesteret indstævnte Sags Oplysning, an-

gaaende et Drab paa Sigurd Snorresen, som han beskyl-

des for, foraarsages der uden Retten at indgive, maa paa

ustemplet Papir fremlægges, oplæses og til Paakjendelse

antages, desligeste maa ham og den udi samme Sag i

forbemeldte Vores Hoiesteret faldende Dom, samt hvis

Acter og Documenter, som han eller hans Fuldmægtig

der fra beskreven begjerer, ligeledes paa slet Papir og

uden nogen Betaling af Vores Justitz-Secreterer beskreven

meddeles. Hvorefter Vedkommende sig allerunderdanigst

haver at rette. Skrevet &c. Hafniæ den 2. Martii 1714 *.

!

) s. D. Ordre til Cancellie-Advocat Hans Scavenius, at gaae

i Rette astrax og uden nogen Betaling* fo* Jon Hreggvifcsson
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Kongelig Resolution ang. Jordebogs-Afgiften 1714.

af Vestmannoerne. Khavn 16. April 1714. — iT~Ap7iT

I Forestilling 2. April bemærker Rentekammeret, at siden

1628 havde stadigen været 14 Inventariibaade paa Vestmann-

oerne (med 12—16 «Udroere» paa hver), som Indbyggerne

vare bundne til at roe paa, og som vedligeholdtes af Kjob-

I manden; denne havde derimod de saa kaldte Skibs-Abatter (2
v
fa

å 3 Parter eller Lodder af Fangsten) samt ligeledes oppebar

Landskylden; disse to Ting indbefattedes under «Jordebogens

Indkomster)*. Ved den sidste Forpagtning, 15de Febr. 1706

blev det ikke bestemt, hvorledes hermed skulde forholdes,

Kjobmændene forstod det saaledes, som dette blev indbefattet

i Handels-Afgiften, som tilforn, mert Rentekammeret vilde ikke

have det underforstaaet og opsendte den 16. Juni 1706 en Om-
I budsholder, Christopher Jensen, til at oppebære Jordebogs-

Indkomsterne. I Anledning af Antegnelserne til hans Regn-

skab indkom Interessenlerne med Besværing over dette hele

Arrangement som da blev sendt til Amtmand Mullers Erklæ-

ring; Resultatet af Forhandlingen blev, at Muller anbefalede

det ældre Arrangement, saaledes at Kjobmændene skulde have

Jordebogs-Indkomsten, men anslaaet til 750 Rd. Afgift, for de

3 forste Aar, og 200 Rd. aarlig for de 6 sidste (den ældre Tids

sædvanlige Afgift var 200 Rd. aarlig). — Rentek. Relat. og

I

Resol. Prot. 69, 405-418.

Vi bevilliger allernaadigst, efter de anforte Omstæn-

i digheder og de bemeldte Conditioner, at de 750 Rd. for

j
de 3 forste Aar og for de folgende 6 Aar de 200 Rd.

|
aarligen at maa antages. Kjobenhaufos SJot den 16 d-

!
April 1714.

f
Kongelig Resolution ang. Udførsel af islandsk 14. Juni.

i Fisk. Ringsted 14. Juni 1714. — i Forestilling

26. Mai bemærker Rentekammeret at Politie- og Commerce-

Gollegiet inddeler den islandske Fisk i tre Klasser: grov Fisk,

I Middelfisk og Titlinger; af den forste Sort antages at fores til

Khavn aarlig omtrent 5000 Skippund, hvor af næsten intet con-

j

sumeredes, undtagen hvad der gik til Flaaden, hvilket ansloges

i ovennævnte Sag for den nu tilstundende Hoiesteret, efter

hans den 29. Mai 1713 gjorte Tilbud (Siell. Tegn.LIX, 51 l
b
).

i

-

44*

I
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1714. til det Halve eller en Trediedel af det Tilforte. Af de andre

-— Sorter consumeredes omtrent alt hvad der fortes til Khavn, der

.-14. Juni. paa Stedet. Rentekammeret anbefalerderforKjobmændenes An-

dragende om Tilladelse til Udforsel. Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 69, 644.

8)
1
Vi bevilliger allernaadigst, at naar Interessenterne

forst med General-Commissariatet haver contraheret om

det Qvantum, som til Flaadens Fornodenhed udkræves,

og at Byen af deslige Fiske er provideret, at de da raaa

udfore den ovrige Rest. Ringstedt den l4d* Junii 1714.

27. Juni. Kongelig Resolution ang. Moderation i den

islandske Handels Afgift. Slesvig 27. Juni 1714.

— I Rentek. Forestilling 9de Juni bliver, ifolge Kongens mundt-

lige Udtalelse til Adeler, foretaget en Inddeling af de island-

ske Interessenter, som skulde indstilles til Moderation i Af-

giften af de dem tilstaaede Havne for 1712 og 1713, i 3 Af-

delinger: 1) de der havde lidt Sdskade eller fjendtlig Opbrin-

geise, hvilke skulde erholde den hele Afgift eftergiven (i en vedlagt

SpeciGcation er dette Belob beregnet til 505+3780 Rd.); —
2) de som af Mangel paa Convoy opholdtes i Khavn og i Norge

fra 1712 til 1714, hvilke skulde erholde l

jé af Afgiften efter-

givet (beregnet til 2556 Rd.) og — 3) de som ikke kunde fore-

tage nogen Udredning 1713, paa Grund af at deres Skibe ikke

kom til Island 1712, da de laae i Norge; disse skulde erholde

Halvdelen eftergivet (beregnet til 7570 Rd.) men Rentek. ind-

stiller dem nu kun til
l
/a Deels Eftergivelse. — Rentek. Relat.

Prot. G9, 720. — Uddrag.

— 2)
3 Vi bevilliger allernaadigst, at de, som i den

forste Rubrique ere anforte, og i bemeldte Aaringer en-

ten haver lidt Soskade, eller og deres Skibe af Fjenden

at være bleven opbragte, maae, naar dette forst fornoie-

ligen er bleven beviist, for den ganske Afgift i samme

Aar, da Ulykken dem arriveret, være befriet. — Saa be-

villiger Vi ogsaa allernaadigst, at de, som i den anden

Rubrique ere antegnede, og formedelst Mangel af Convoy

l

) de ovrige Punkter i Resolutionen angaae ikke Island.

*) Resolutionen* 1. Post vedkommer ikke Island.
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saa vel her som i Norge ere blevne opholdte, og deres 1714.

Skibe derover forst i delte Aar at være hjemkomne, maa, ^~~^V
naar det og foruoieligen er bleven beviist, dennem i de-

res Forpagtnings-Afgift den femte Part efterlades. — Li-

geledes dennem, som udi den tredie Rubrique ere anforte,

maa af deres Havners Afgift efterlades en tredie Deel.

Sleswig den 27 a - Junii 1714.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove 7. Juli.

ang. Udnævnelse af Laugrettesmænd. Khavn 7.

Juli 1714. — Publiceret paa Althinget 1715 og indfort i

Althingsbogen (Nr. 2); Norske Tegn. XIX, 550b
; M. Ket.

srø^63. !^ ;

;f^v ^t^ ;:_>j!r;^ téi^^M
Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Saasom

en Laugrettesmand i Vort Land Island bor efter Loven

at være en bosiddendes, formuende Mand, og af de for-

nuftigste og lovkyndigste i Sysselet, og for Os allerunderd.

er bleven andraget, at da i Aaret 1712 en Laugrettes-

mand fra Dale Syssel fattedes, skal i dens Sted den der

. i Sysselet af Vicelaugmand Odder Sivertssen consti tuerot

Sysselmand Joen Sigurdsen have beskikket een, ved Navn

Palme Sigurdsen, som skal være en ung Person, den Tid

af tyve Aars Alder og hans Faders Arbeidskarl, alligevel

der fandtes andre i bemeldte Dale Syssel bosiddende for-

standige Mænd , hvilke til Dommer-Embede skal være

mere beqvem end fornefnte unge Person: saa er Vores

allernaad. Villie og Befaling, at du strax Vedkommende

tilholder, Laugrettesmænd efter Loven at udnævne. Der-

med &c. Hafn. deu 7. Julii 1714. [Ved Conseilet].

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,
7, Juli

ang. Indstævning af en Sag for Overretten. Khavn
7. Juli 1714. — Publiceret paa Althinget 1715; Norske

Tegn. XIX, 551; Uddr. hos M. Ket. III, 459.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Eftersom

Os elskelig Mag. Jon Thorkelsen Widalin, Biskop over

Skalholt Stift paa Vort Land Island, for Os allerunderd.
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1714. haver andraget og sig beklaget, hvorledes han af din

^^jT^ Fuldmægtig, Vice-Laugmand Odder Sigurdssen, med Ord

og Gjerning ilde skal være bleven begegnet i hans ordi-

naire Visitation den 6. Septembr. udi næst forgangen

Aar, saa at han paa hans Embedes Vegne intet ved den

Kirke, som staar paa bem te ' Odder Sigurdsens Gaard og

Bopæl Narfore, kunde forrette, med allerunderd. Begje-

ring, at som for" Vice-Laugmand skal være saa myndig

der i Landet, at ingen Dommer skal kunde erholdes udi

de Sager som hannem ere imod, Vi en Dommer til at

domme i forskrefne Sag imellem ham og meerbem** Odder

Sigurdsen ville forordne, da er Vores allernaad. Villie og

Befaling, at du strax ordinerer det saaledes, at denne

Sag lige for de fire og tyve Domsmænd indstævnes.

Dermed &c. Flafn. den 7. Julii-1714. [Ved Conseilet].

7. Juli. Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,

at en restitueret Sysselmand skal have Syssel-

Indtægterne under Suspensionstiden. Khavn 7.

Juli 1714. — Publiceret paa Althinget 1715 og indfort

i Althingsbogen s. A. (Nr. 3); Norske Tegn. XIX, 555-557;

Uddr. hos M. Ket. III, 460—461.

Frederik den Fjerde tfcc. V. S. G. og B. T. Saasom

Vi den 9. Julii 1712 efter Haagen Hanssen, Sysselmand

udi Rangevalle Syssel paa Vort Land Island, hans ril Os

Anno 1711 allerunderd. indkommen Klage over din der

i Landet beskikkede Fuldmægtig Odder Sigurdsen, Vice-

Laugmand for norden og vesten, at han, efter Jon Eyolf-

sen, Vice-Laugmand for synden og osten, og Landfogden

Povel Beyer, deris gjorte Begjering, havde suspenderet

hannem fra det ham af Os allernaadigst anbetroede Sys-

selmands Embede, allernaad. have befalet dig, paa beho-

rige Steder at gjore den Anordning, . at saafremt ingen

Sag imod bemu Haagen Hanssen fra Suspensionens Dato,

som var den 15€t
Julii Anno 1711, indtil den 15d' Septembr.

næst efter, var bleven forfulgt, han da udi sit Embede

skulle restitueris og det ubeskaaret nyde indtil det ham
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Iovligen kunde vorde frakjendt; — og forbem" Haagen^ tfii.

Hanssen igjen paa ny ved sin til Os af den 2. Augusti 7. Juli.

Anno 1713 indkommen Memorial allerunderd. haver an-

draget, at ovenskrevne Vores til dig af 9
da

Julii 1712

allernaadigst ergangen Ordre ei der til Landet skal være

ankommen for end udi Aar 1713, saa at han i to Aar

har maat see paa,. at andre opbar Indkomsten af det

halve ham anbetroede Syssel, og at imidlertid den gjorte

Suspension ei blev forfulgt, med allerunderdanigst Begje-

ring, at Vi paa ny allernaadigst ville anbefale dig, at

tilholde bem te Odder Sigurdssen at gjore den Anstalt, at

ham udi. dette Aar maattc uden Udflugter rigtigen vorde

leveret af dennem , som udi haus Suspensions-Tid have

oppebaaret Indkomsten af det halve Rangervalle Syssel,

alt hvis ham i saa Maade er bleven fravendt, og af den-

nem er oppebaaret, og at Bryniolf Thordersen, til hvil-

ken forberorte Vice-Laugmand Odder Sigurdssen og Land-

fogden Povel Beyer det halve Syssel skal have bortgiven,

eller andre Vedkommende, maatte til den Ende tilholdes,

udi gode Mænds og hans Nærværelse at producere de Origi-

nal-Skatteboger, som han eller de have holdt paa Skatte-

thingene medens han har været suspenderet, og ham der-

af rigtige Copier under gode Mænds Hænder lade tilkom-

mt*, og gjore ham fuldkommen Rede og Fornoielse for

alt, hvis de have oppebaaret, være sig Skatter, Gjeftolder,

Sagefald eller andet, saa er hermed ydermere Vores al-

lernaad. Villie og Befaling, at, om det sig saaledes, som

Haagen Hanssen allerunderd. har andraget, forholder,

du da de Vedkommende tilholder, hannem sine Indkom-

ster at* restituere, eller i det mindste hannem at tilfreds-

stille. Dermed &c. Hafn. den 7. Julii 1714. [Ved

Conseilet].

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove,
ang. Dommes Beskrivelse fra Overretten, samt
om den suspenderede Laugmands Lon. Khavn

7. Juli.
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1714. 7. Juli 1714. — Publiceret paa Althinget 1715; Norske

7. Juli. xegn. XIX, 552; Uddr. hos M. Ret. III, 459-460.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. og B. T. Saasom

Vores Cancellie-Raad, Os eiskel . Hans Scavenius, paa Po-

vel Jonsen Widalin, Laugmand for synden og osten paa

Vort Land Island, hans Vegne, for Os allerunderd. haver

audraget, at, ihvorvel bemu Widalin nogle Gange skal

have begjert at faa beskreven trende over hannem udi

næst afvigte Aar af Odder Sigurdssen, Vice-Laugmand for

norden og vesten, og Povel Beyer, Landfoged paa bern"

Island, med tiltague 24 Mænd afsagde Domme: denfdrste

udi en Sag imellem Haagen Hanssen
,

Sysselmand udi

Rangaarvalle Syssel og en Person ved Navn Brynjolf Thor-

derseu, hvorudi bem* - Widalin som Laugmand tilforn

domt hafde ; den anden udi en Sag imellem Vigfus Hans-

sen, Sysselmand udi Arnæs Syssel og Herr Jon Haldorsen,

Præst til Thingvelle, paa den ene, og Magnus Magnussen

paa Ulfljotsvatn paa den anden Side, hvorudi Laugmand

Widalin ligeledes tilforn domt hafde; og den tredie udi

en Sag, som de selv skal have sogt Laugmand Widalin

for, efter en af Lauglhingsskriveren Sigurd Sigurdsen til

dennem indgivne Memorial, samt efter en Attest, som

Laugmand Gottrup og fornt Sigurd Sigurdsen skal have

udgivet, ang. Laugmand Widalins saa kaldede tvende

ulige Vota udi een Sag, m. v. , saa skal dog forben"

Laugmand Widalin ei dermed andet have udrettet, end

at han Slutningerne alene udi de tvende forste Sager

haver bekommet, dog ikke under Dommernes Hænder,

men alene af tvende Vice-Laugmand Odder Sigurdsens egne

Tjenere vidimerede, og udi den tredie Sag skal han en-

deligen med stor Moie og Besværlighed have erholdet

Copie af Dommen
,

ligeledes alene under trende bem"

Odder Sigurdsens Particulier-Tjenercs Hænder vidimeret,

saaledes: «lkke vide Vi andet, end at for- og oven-skrevne

Documenter og Doms-Afsigt jo ere ret udskrevne efter

Ober-Rettens ProtocoU, hvilket det allerunderd. formenes

at være gjort til den Ende, at han, bem** Widalin, ei J
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Tide disse Domme skulde kunne appellere, saasora og 1711.

Vice-Laugmand Odder Signrdsen ikke skal have villet ud- ^^TulT
love forskrevne Dommes Extradition for end til den 1.

t
Octobr. 1713, da alle Skibene mueligt der fra Landet

kunde være afseilede. Og som Vice-Laugmand Odder

Sigurdsen og Landfogden Povel Beyer, med flere der i

Island, saaledes og paa adskillige Maader bem** Laugmand

Widalin skal have forurettet og endeligen hannem fra

hans Laugmands-Embede domt, saa og udi hans Sted

indsat Vice-Laugmand Jon Eyolfsen, hvoraf alleruuderd.

formenes at vil paafolge, at meerbemeldte Widalin hans

Laugmands-Indkomst til en Tid skulle miste, saa er her-

med Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du strax

Vedkommende tilholder forskrevne Domme uden Ophold

at expedere, saa og ellers den Anstalt gjorer, at ofU

bcm** Laugmand Povel Jonsen Widalin Halvdelen af

Indkomsterne fra Suspensionens Dato nyder. Dermed &c>

Hafniæ den 7. Julii 1714. [Ved Conseilet].

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenlove, 7. Juli.

ang. Straf for Opgravning af Dodningebeen.

Khavn 7. Juli 1714. — Publiceret paaAIthinget 1715

(Althingsbog Nr. 5); Norske Tegn. XIX, 554; Copiebog i Stift-

amts-Archivet i Island I, 458; Uddr. hos M. Ket. III, 460.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. og B. T. Vi give

dig hermed allernaadigst tilhjende, at Vi, efter Bjarne

Pederssen af Skard paa Skardstrand udi Vort Land Island,

hans allerunderdanigst gjorte Ansogning og Begjæring,

samt din derom, iblandt, andet, indkommen Erklæring,

af kongelig Mildhed og Naade allernaadigst have pardon-

neret den af hans Fader, Peder Bjarnesen, udi haus hoie

Alderdom og Enfoldighed begangne Forseelse, derudi be-

, staaende , at han ved hans Folk skal have ladet opgrave

af Kirkegaarden nogle Dodningebeen, udi Tanke, at de

til Lægedom imod en sær Svaghed, formedelst Mangel af

andre Medicaraenter , kunde tjene, dog at han saadan

hans Forseelse, efter Vores Justitsraad og Amtmand pat
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i

1714.

7. Juli.

/

1715.

4. Febr.

2. Marts

bemeldte Island, Os elskelig Christian Mullers, derover til

dig indgiven Betænkning, med firesindstyve Rigsdalers

Værdie in Specie til de Fattige der i Landet afsoner,

i Særdeleshed eftersom det af Vores elskelige kjære Herr

Farfaders Fader, salig og hoilovlig Ihukommelse, Kong

Christian den Fjerde, udgivne Brev, in Anuo 1609, iugen

vis Straf for slig Forseelse dicterer, og at derfor udi

Sagen ingen endelig Dom hidindtil skal være gaugen.

Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette, og Ved-

kommende sligt til Efterretning med forderligste at til—

kjendegive. Befalendes dig Gud. Skrevet paa Vort Slot

Kjobenhafn den 7. Julii Anno 1714. [Ved ConseUet].

Kongelig Resolution ang. Amtmandens Lon.

Khavn 4. Febr. 1715. — I Forestilling 28. Januar

bemærker Rentekammeret, at Amtmandens Gage i Island var,

ifolge Kamnier-Reglementet, 400 Rd.
, og, saa længe ingen

Landfoged var, Tillæg af 200 Rd. — Dette Tillæg havde Amt-

mand Muller haft siden 1699, men da en Landfoged igjen

var ansat fra Nytaar 1706 , og beregnede sig 300 Rd. i Gage,

fordrede Rentekammeret dette Tillæg, som Landfogden havde

udbetalt Amtmanden, tilbage. Denne sogte derimod om at

maatte beholde sine 600 Rd. og an forte, at han nu var 75

Aar gammel, havde tjent 27 Aar og maatte holde en Fuldmægtig

\ Island for 100 Rd. aarlig; tillige havde han «Aar efter Aar

indgivet saadan Oplysning og Underretning til Eders Maj'4

Interesses Forbedring, som aldrig nogen for hannem. » —
Rentek. Relat. Prot. 70, 183—185.

Vi approberer allernaad. Kammerets Betænkning, og

seer heller ei, efter de anforte Omstændigheder, at han

aarligen kan mere end de 400 Rd. prætendere. Kjoben-

haufns Slot den 4. Februar 1715.

Kongelig Resolution ang. den islandske Han- •

Omendskjondt at Forpagtningen ei haver opnaaet

/

1715, — Rentek. Relat. Prot. 70, 316.
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den forrige Summa 1
, saa bevilliger Vi dog allernaadigst, 1715*

at Forpagtningen maa dem efler de hoieste Bnder ^or
"^^J^*p"

undes, mens ikkun paa 3 Aar, og skal dem til rette Tid

Convoye ved en bistandig Ordre gives, uden saa er, at

detenten ved fjendtlige Indfald, eller andre fornodne

Aarsager, der udi maatte Forhindring skee, hvorimod at

Interessenterne ved samme islandsk Handling maa erklære

dem, til hvilken Dag de vil være seilfærdige, paa det at

Vores Convoye ei derefter maa vorde opholdet. Kjoben-

.

haufns Slot den 2. Marts 1715.

Kongelig Resolution ang. Forlængelse af den 11. Marts,

islandske Handels - Octroy m. m. Khavn 11.

Marts 1715. — Interessenterne i den islandske Handel

havde indgivet skriftligt Andragende om, at de ikke vilde

overtage Handelen i Island med mindre de fik den paa 9 å 10

Aar, eller i det mindste paa 6 Aar; tillige anholdt de om, at

Landskyldsfiskens Priis maatte blive ansat til 6 Rd., samt at

det maatte blive taget i Betragtning hvis de ikke kunde faae

Convoy til Skibene (Forest. 4. Marts). — Rentek. Relat. Prot.

70, 403-407. : W; /^r^j: 7 :^-.^ ' -^ rife }

Vi bevilliger allernaadigst, at denne Forpagtning

maa dennem denne Gang paa 6 Aar forundes. — Lige-

ledes bevilliger Vi allernaadigst, at Skippundet af Land-

skyldefisken maa dennem i denne Forpagtningstid for 6

Rd. overlades. — Hvad sig det ovrige anbelangcr, at det

maatte i Consideration tages om de ei med Convoyer

bleve forsjunede, saa ville Vi det allernaadigst tage udi

Consideration, saa fremt cle derover deres Reise ganske

maatte indstille, mens dersom de Landet uden Convoy

beseilede, og ei af Fjenden bleve opbragte, saa kan de

ei beller prætendere at dennem nogen Moderation kan

forundes. Ejobenhaufns Slot den 11. Martii 1715.

l

) Afgiften fra 1. Jan. 1706 til 1715 var 20,190 Rd., nu var

kun budet 18,880 Rd. brutto eller netto 18,076 Rd,
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1715
- Reskript til Biskopperne i Danmark, Norge

15. Marts.
Qg ]slami ^

a])g jormuiar tii en Bgn for Hed .

ningenes Omvendelse. Khavn 15. Marts 1715 i
.

- Siell. Tegn. LX, 116—117.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T; Vi tilskikke dig

herhos en Formular til en Bon, anlangende Hedningenes

Omvendelse til den christelig Tro, hvormed og udi Ostin-

dien for nogle Aar siden er gjort Begyndelse, hvilken

Formular Vi allernaadigst ville at skulle indfores og

bruges i den almindelig Kirkebon, som gjores overalt i

Kirkerne i begge Vore Higer, samt Forstendommene og

Grevskaberne, naar Prædiken holdes (hvorved og den

extraordinaire aarlig Bededag, nemlig den 4de Fredag

efter Paaske, er meent) eller Bon forrettes, og det paa

det Sted og næst efter, hvor der bedes for den geistlig

Stand, saasom for Kirkens, Ordets og Sacramenternes Be-

varing, indtil det Sted hvor der begyndes at bedes for

den verdslig Stand, og er Vores allernaadigste Villie. og

Befaling, at du herom udi det dig allernaadigst anbetroede

Stift strax behorig Anstalt gjorer; og som den storste Deel

j Menighederne ikke vide hvad denne Bon betyder, saa

haver du tillige med at ordinere det saaledes, at enhver

Præst paa den Dag, som med forskrevne Bon begyndes,

om Formiddagen, efter at Prædikenen er endet, for

Kirkebonnen herom hans Menighed underretter og til for-

bemeldte Bon paa beste Maade opmuntrer. Dermed &c.

Hafn. d. 15. Martii Anno 1715.

• Bemeldte Formular var af fblgende Indhold: Vi takke

dig og, at du haver aabnet Troens Dor for de af Hed-

ningene, som hidindtil ei have kjendt dig, med at boie din

Salvedes, vor allernaadigste Arveberres og Konges Hjerte

til saa ivrig en Omsorg for deres Omvendelse og Oplys-

ning, ei alene ved den , i Ostindien anstillede Mission,

l

) iee Reskript 25. Sept. 1716
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15. Marts.

meii endog ved de Anstalter hoistbemeldte Hans Maj* har 1715.

i Sinde at gjore i Findmarken og andensteds. Lad dit

Ord i al Visdom boe rigeligen hos de Lærere, som enten

nu ere eller her efter bliver didsendte, arbeide selv med

dem, at Hedningene ved samme dit Ords Prædikeu maa

omvendes fra Morket til Lyset, fra Satans Magt til Gud,

saa de kunde faa Syndernes Forladelse og Lod med den-

nem, som ere helligede ved Troen til Jesum Christum.

Octroy paa den islandske Handel i sex Aar, 6. Juni.

fra 1. Januar 1715 til Aarsdagen 1721. Khavn

6. Juni 1715. — Under 21. Mai forelægger Rentekam-

meret Kongen til Underskrift efterskrevne Gjenparter af Oc-

troyen, som iovrigt sees at have været ligelydende med Octroy

13. April 1706:

1) Octroy paa Vestmanno for Raadmand Anders Beck og

Interessenter.

2) — — Oreback for Niels Terchildsen og Interessent.

3) — — Grindevig for Nicolai Burmester og Interessent.

4) — — Baasand for Anders Stub og Interessent.

5) — r~ Hopsaas for Nicolai Espensen og Interessenter.

6) — — Kieblewig,
J

Schagestrand og > for Christen Jensen Obetzoe.

Rechefjord )

7) — — Ha ufnefjord og ) for Christopher Jensen Lund

Odefjord ) og Interessent.

8) — —
- Budenstad for Vitui Mathisen Biering.

9) - - Holmen og /

for Commerceraad Keysen>
' Husewig '

10) — — Stahben for Stadshauptmand og Raadmand

Mathias Pedersen og Interessent.

11) - - Gronnefjord og )
for JeQS

Commervvog
'

12) — — Revets Havn for Peter Nicolai Winge og In-

teressent.

13) - — — Stichelsholm for Jens Lassen.

14) — — Patrisfjord for Henrich Klein.

15) — — Bildal for Jorgen Mathiesen Lamberg og In-

teressenter.

16) — — Isefjord for Niels Birch og Interessenter.
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1715. 17) Octroy paa Dyrefjord for Jorgen Sorensen og Interessenter.

—- - 18) — — Bærefjord for Jacob Nielsen og Interessenter.

6. Juni.
19) _ _ Rodefjord for Niels Hendrichsen.

20) — — Wapnefjord for Jacob Nielsen.

Rentek. Relat. Prot. 70, 885, jevnf. Copieb. 2001, Nr. 47.

i

12. Juni. Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Paul

Beyer, ang. Handelen m. v. Khavn 12. Juni 1715.

— Publiceret paa Althinget 1716, Althingsb. Nr. 37. — Rentek.

Copieb. 2001, Litr. C, Nr. 24.

Som de islandske Havner ved sidste Auction den

16. og 23. Januarii paa ny udi sex Aar er bleven bort-

forpagtet, saa viJJe vi ved indsluttede- SpeciGcation com-

mu nicere Ham, hvem Hovedmændene ere for samme

Havners Forpagtning, og enten selv eller med Interes-

senter Beseiglingen alleruaadigst er accorderet, til den

Ende, at Han tilholder Indbyggerne, enhver udi sin Di-

strict, og ingen andensteds end paa deres tilforordnede

Havn, at handle, samt og at Ombudsholderne og Syssel-

mændene over alt Landet til Kjobmanden, som Havnen

befarer, imod vedborlig Qvittering indleverer Hans Kgl.

Maj*' Landskyld, Skibs- Abate og Mandtalsflsk, og ellers

al anden Rettighed ligesom tilforn, eftersom ingen For-

andring med Districterne eller Landskylden skeed er.

Ellers ville vi og berette Ham, at Laugmand Odder Sig-

vertsen for vesten, Laugmand Lars Christensen Gottrup

og Sysselmand Lars Scheving for norden, samt Vicelaug-

mand Joen Eyolfsen og Sysselmændene Biedne Petursen

ogBessur Gudmandsen for osten, samtlig enhver for sig

er tilskreven og Forpagterne bekjendtgjort, for ikke at

være dem hinderlig, men assisterlig udi deres Handel,

ligesom Han og det samme for synden ville foranstalte,

og idvrigt holde derover, at sligt skeer paa alle Steder,

og at Sysselmændene ligeledes for sig lever derefter, og

ikke opkjober mere Vare, end de til deres Husfornoden-

hed behover, for igjen til Indbyggerne at udprange,

hvorved Negotien lider Hinder og Hans Maj* taber i
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sin Forpagtning, foruden at Indbyggerne paa saadan 1715.

Maade ruineres; som og i Særdeleshed Sysselmand Lars 12. Juni.

Skieving skal bruge saadan Uandel, er han særdeles derom

advaret, efter isluttede Copiers videre Formelding, og

hvis Han maatte fornemme , at enten han eller andre

bruger sligt herefter, haver 1 det at hindre og indberette

os des Beskaffenhed, til at befri Eder selv for al Mistanke,

om derover af Kjobmændene skulde blive klaget. —
Rentekammeret den 12. Junii 1715.

Kongelig Resolution ang. Udforsel af islandsk • 1716.

Fisk. Khavn 30. Marts 1716. — I Forestilling

23. Marts anmelder Rentekammeret, at endeel af de octroyerede

islandske Interessenter sogte om Tilladelse til at udfore et

Partie Torfisk , da Flaaden var forsynet; desuden laa endnu

nogle islandske Skibe i Norge, hvis Ladning for en Deel be-

stod af Fisk. — Rentek. Relat. Prot. 71, 487.

Naar Byen og Vores FJaade er provideret, saa be-

villiger Vi Sillernaadigst at de den ovrige Rest maa ud-

fore. Kjobenbaufns Slot den 30. Martii 1716.
* ' ' ^* ) - - « *

aaf\ f' 4 •

-

Kongelig Resolution ang. Exspectance paa 3. August.

Amtmands-Embedet i Island. Khavn 3. August

1716. — Stiftbefalingsmand Gyldenlove bavde antaget en vis

Niels Fubrmann, fodt i Norge, som i en 1G— 18 Aar bavde

været i Danmark og ansaaes for en dygtig Jurist, til at reise

til Island som Fuldmægtig i Odd Sigurdssons Sted, i hvilken

Anledning Fubrmann sogte om Exspectance paa Amtmands-

Embedet, efter Muller, mod at erlægge 1000 Rd. til den kon-

gelige Kasse l
. En «ung Person fra Bergen

,
nafnlig von der

Lippe», sogte ligeledes under samme Tilbud (Fe-rest. 17. Juli).

- Rentek. Relat. Prot. 72, 890.

Vi bevilliger allernaadigst , at naar Niels Fubrmann

til den destinerede Brug haver betalt de 1000 Rdlr, at

l

) 1715 havde Fuhrmann sogt om samme Exspectance og

tilbudt 800 Rd., mod ham sogte da »Johan Arentsen

SvardaU (fra Island) og tilbod 500 Rd.
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1716. lian da raaa nyde Expectantz paa Amtmands -Bestilling

3^2^^ Paa Island. Kjtibenhaufns Slot den 3. Augusti 1716.

25. septbr. Reskript til alle Bisper, ang. Forandring i

Bonnen for Hedningenes Omvendelse. Khavn 25.

Septembr. 1716. — Siell: Tegn. fcX, 784b .

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Saasom Vi den

15d* Martii udi næst forgangen Aar haver tilskikket dig

en Formular til en Bon, angaaende Hedningenes Omven-

delse lil den christelige Tro, hvormed og udi Ostindien

for nogle Aar siden er gjort Begyndelse, hvilken blev

befalet at indfores og bruges i den almindelig Kirkebon,

som gjores overalt i Kirkerne i begge Vore Riger, For-

stendommene og Grevskaberne, efter samme Formulars

og Vores allernaadigste Befalings videre Indhold, og

efterdi Gud da nu haver forundt Os den glædelig Tidiug

fra Findmarken, at der er virkelig gjort Begyndelse med

de af Os allernaadigst intenderte Anstalter til Findlappernes

Oplysning, saa. ville Vi allernaadigst, at forbem" offentlig

Forbon nu saa vidt derefter bliver forandret, at den al-

mægtig Gud derfor takkes, og bedes at han fremdeles

vil give Lykke og Velsignelse til samme christelig Værks

Befordring, og er derfor Vores allernaadigste Villie og

Befaling, at du derom overalt udi det dig allernaadigst

anbetroede Stift strax behorig Anstalt gjor, og Os ellers

allerunderdanigst beretter, at du denne Vores Ordre haver

bekommet. Dermed &c. Hafn. den 25. Septembr. 1716.

1717. Anordning ang. Memorialers Indleverelse, saa

°S angaaende Expeditionerne. Khavn 20. Fe-

bruar 1717 *. — Udvidet til Island ved kongel. Resol.

12. Juni 1717 (Rentek. Skr. 18. Juni s. A.) og bekjendtgjort

paa Althinget 1718, samt trykt i Althingsbogen for. s. A-,

Nr. X, med Undtagelse af § 8, som, efter Laugmand Vidalins

l

) Reskript 15. August 1718; For. 10. Marts 1719, 7. Septembr.

1736, 23. Januar 1750, 3. April 1771 og 15. Decbr. 1820.
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Resolution 30. Juli 1718, er udeladt, som Island uvedkom- 1717.

niende. — Sicll. Reg. 49, 40—47; Original - Aftryk uden 20. Febr.

Trykkested; Qvart-Forr. 1717, S. 85-93; Schou II, 341—350. —

Forordning, hvorefter Vi Frederik den Fjerde &c

allernaadigst ville, at alle, saavel Iloie som Lave, Civile

og Militaire, geist- og verdslige Personer, saa og af

Land- og Soe- Etaten, sig her efter, og fra dette, og

hosfolgende Patentes Datum er vorden publiceret, aller-

underdanigst skulle rette og forholde:

1) Saa som Vi tit og ofte blive importuneret med

mangfoldige Memorialer, saa vel af een som af anden Stand,

hvilke, endog de allerede paa deres allerunderdanigste

Ansogninger kunde have faaet Svar i Vores Cancellier og
_ #

Collegier, dog alligevel, fordi de ei har naaet hvad de

have forlanget, paa ny igjen indkommer med de samme,

og foregiver, at de ingen Resolution eller Svar have be-

kommet, ja eud og beskylder Vore Cancellier og Colle-

gier, at Vedkommende saadaune deres allerunderdanigste

Ansogninger ikke skulle have refereret og forebragt, alene

for at kunde have Prætext saa vel Os selv at importunere,

som og dem, der med andre hoie Forretninger erc occu-

perede, med deres ugrundede Ansogninger stedse og

ideligen at fatiguére: saa have Vi, til Vores kjere og tro

Undersaalters Beste, og til deres Tidspilde og unddigc

Omkostninger at forekomme, alle og enhver her med

allernaadigst villet advare, at, naar en Supplicant paa

hans indgiven Memorial i Vort Navn af Vedkommende,

til hvis Departement det henhorer, haver eengang faaet

Svar, skal han sig der raed lade noie. Skulde Nogen,

imod Formodning, derefter andengang understaa sig, enten

eller Vore Cancellier og Collegier, med samme forhen
*

gjorte Ansogning at importunere, da skal ham intet andet

Svar gives end det, han allerede tilforn har faaet, ei heller

niaa hans Ansogning Os paa ny af Cancellierne og Colle-

gerne allerunderdanigst refereres, uden med saa Skjel,

a t der udi ny Omstændigheder befindes, som i forrige

Ansogning ikke vare begrebne, hvilke da og i saadan

1
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1717. Fald med rigtige Beviser, efter Sagernes Beskaffenhed,

20. Febr. fra de Steder hvor Supplicanten haver sit Tilhold, skulde

være belagde og bekræftede. Og saa som det af For-

farenhed er kundbart, at endeel urolige Hoveder tit og

ofte med de selvsamme allerunderdanigste Ansogninger

paa ny indkommer, og for at tilsnige sig paa een eller

anden Maade deres Forlangende, sig fra et Cancellie eller

Collegio til et andet begive, saa skulle saadanne Personer

hvergang til de Steder igjen henvises, hvor Resolutionerne

paa deres Memorial iWlovn ere faldne, og skulde nogen

understaa sig derefter endnu tredie Gang Os eller Vore

Cancellier og Collegier, hvor han allerede har faaet sit

Svar, igjen at overlobe, da skal den, som er Chef i det

Cancellie, eller de tilstedeværende Deputerede i det Col-

legio, have Magt deslige urolige Hoveder at lade arre-

stere, og uden videre allerunderdanigst Forsporse] hos

Os, enhver til det Sted og Jurisdiction , hvor han, efter

Stand og Condition, henhorer, at lade fore i Forvaring,

paa det at deslige urolige Hoveder efter Sagernes Be-

skaffenheder kunde holdes i Tomme. — 2) Paa det nu

ogsaa endeel unyttige indkommende Memorialer kunde

forekommes og afskaffes, saa ville Vi allernaadigst her-

med have declareret, at iugen herefter maa understaa

sig at indgive nogen Memorial om Exspectantz, Rang

eller Characteer , men enhver i saadan Fald skal bie og

afvarte indtil enten en Charge ledig bliver, eller For-

fremmelsen ham efter hans Orden og Ancienneté kan til-

komme, om han den dertil erfordrende Capacité haver;

» ellers kan og andre habile og meriterede Personer være

derom tilladt at anholde; det skal heller ei forstaaes, at

naar en Officerer sig i nogen Action herefter imod Fjen-

den distingverer, eller og en Civil-Betjent, som i andre

Occasioner nogen virkelig Prover til Vores Interesses For-

bedring lader see, øg sig til Vores Tjeneste gjore habil,

i saadan- Fald og ellers ikke , skal det være ham tilladt,

sine formeneode Meriter paa en sommelig Maade, og

uden Vitloftighed , ved allerunderdanigst Memorial at
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foredrage, og samme ved troværdige Attester fra dennem, 1717.

under hvilke han har staaet, til videre Vores allernaadigste 20. Febr.

Resolutions Forventelse , at gotgjore og bevise, da Vi og

i al Kongelig Naade ville selv tage Plaisir udi, enhver

efter sine Meriter allernaadigst at recompensere og, efter

Sagens Beskaffenhed, ved Lejlighed til Charge og Ære at

forfremme, uden at gjore Reflexion paa dem, som aleneste

formedelst deres Ancieuncté ellers kunde være for ham,

saasom Vores allernaadigste Villie og Intention er, at see

dem fremfor andre avancerede og distingverede, som

sig fremfor andre gjore meriterede, saa at Meriter alle-

tider skulle nyde Preferencen for Ancienneteten. Men

saadanne allerunderdanigste Ansøgninger maa dog ingen

understaa sig at gjore , udéo han med troværdige og

faste Vidnesbyrd kan bevise, at, hvad han i sin -aller-

underdanigst Memorial anforer, sig saaledes i Sandhed

forholder, og det med saadanne Vidnesbyrd, som, i Fald

det forlanges , med en god Samvittighed deres Eed der-

paa kunde aflægge; hvo dette ei kan præstere, maa under

Vores hoieste Unaade ikke understaa sig med deslige An-

sogninger at indkomme. — 3) Saasom sig og endeel

unyttige Project- Magere tit og ofte angive, saa skal det

og hermed, aldeles være forbudet, med noget Project,

som ei er practicabel, at indkomme, mens skulde noget

være, som man maalte befinde af den Importance, at det

var værd at eftersee, da skal den, som er Author dertil,

selv være forbunden til paa sin egen Bekostning at præ-

stere sit Angivende, eller og derfor efter Sagens Omstæn-

digheder ansees; skulde det ellers ikkun være Angivelser

udeu Fundament, som hverken er practicabel, ei heller

bevislig kunde gjores, da skal han, saa snart Sagen

hannem i Cancellierne eller Collegierne er overbeviist,

strax arresteres, og saa længe i Arrest forblive, indtil

han sit Angivende præsterer, eller efter Loven lide der-

for. — 3) Saasom og af Forfarenhed er fornummen, at

Recommendationer fra en og anden tit og ofte meget
vorde misbrugte , idet- man undertiden , i particuliere

• ' • *

45*
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1717. Henseende, saasom Interesse, Forvandtskab og deslige

20. Febr. Passioner, endogsaa vel af Medlidenhed, recommenderer
^"^"^

de Personer, som man selv ei engang kjender, hvorved

ei alene Vi selv daglig overlobes og fatigueres, men end

og Charger og Embeder, formedelst deslige Recommen-

dationer og Forsiage, ikke efter Meriter og Capacitc blive

beklædte, saa ville Vi allernaadigst, til saadant Onde

herefter at forebygge, alle og enhver hermed allern^ad.

have advaret, at de sig herefter, under Vor Hyldest og

Naade, ikke underslaar nogen allerunderdanigst at re-

commendere , af hvad Sland og Condition han maatte

være, uden saa skeer, at Vi selv dennem, een eller andeu

Person angaaende, allernaadigst tilspørge eller tilsporge

lade, da de Os saadan sandfærdig og upassioneret Efter-

retning om Personen har at give, som de troste sig til

for Os allerunderdanigst at ansvare. - - 5) Herunder ville

Vi dog ikke have de Forsiage forstanden, som skeer fra

Admiralitetet, fra Generaler en Chef ved Cavalleriet, og

fra General af Jnfantcriet i Commando Sager, ei heller

have Obersterne til Best og Fods formcent, at de jo her-

efter, som tilforn, maa gjore deres allerunderdanigste

Forsiage om Chefs ved vacante Compagnier og om su-

balterne Officererc, saa fremt Vi ikke selv de vacante

Pladser allernaadigst lade forsyne. Men hvad de Ofli-

cerere angaar , som ved en eller andens Forbon nyde

Avancement, eller og ved Oberstens Forslag, i de vacante

Officerer -Pladse ved Regimentet blive satte, for deunem

skulle de, som dennem allerunderdanigst have recom-

menderet eller foreslageu, være og blive responsabel,

saasom de ingenlunde bor recommendere eller foreslaa

andre end dem, om hvilke de ere forsikkrede, at de ret-

skaffen kunde gjore Fyldest for den Function, hvortil de

ere blevne foreslagne, hvorfore ogsaa alle og enhver her-

med advares, at saafremt, imod Forhaabning, noget af

deslige Personer i deres Charge bliver forsomt eller for-

seet, da skulle de, som saa slet og uværdig en Person

til Avancement haver foreslaaeu, lige saa vel efter Sagens

/
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Beskaffenhed blive anseet, som den der har begaaen For- 1717.

seclsen er" skyldig til selv derfor at lide; men skulde den 20. Febr.

Foreslagne derefter hans hidindtil forte gode Conduite

forandre, og sig ilde opfore, og den, som hannem forst

reeommenderet eller foreslaget haver, sligt i Tide angiver,

forend nogen Forseelse af ham er begaaet, og soge han-

nem med en Afsked at forhjelpe, da skal han for al

videre Tiltale være befriet, hvilket paa samme Maade med

de Civiles, saavel Geistlige som Verdslige, skal forholdes.

— 6) Og som Vi saa ofte, ja fast dagligen, baade af en

og anden, deres egne particulier Sager anlangende, udi

andre Vores Rigers hoie og "vigtige Affaires Fuldbringelse

bliver forhindret og unodigviis overldbnc, da saadanne

Sager dog ere fast alle af den Beskaffenhed , at de ved

Lands Lov og Ret kan bringes til Endelighed, og der nyde

deres ordentlig Lob: altsaa ville Vi hermed allernaadigst

have declareret (uanseet at Vi selv gjerne vilde forhjelpe

alle og enhver til deres billige og retmæssige Ansøgnin-

ger, saa maa Vi dog befinde at det ei staar udi Vores

Kræfter, saadant alene at kunde forrette, langt mindre

nogen Decision eller Svar udi deslige Sager meddele,

forend man om Sagens Omstændigheder og Contra- Par-

ternes Svar ret er bleven informeret), at, efter denne

Vores allernaad. Forordnings Publication, sig ingen maa

understaa, saa vidt hans eget Anliggende angaar, skriftlig

eller mundtlig sig til Os selv at addressere, men Vores

allernaadigste Villie er, at Supplieanterne deres Ansog-

°inger skulle indgive lige ind tiJ den, som enten er Chef

* det Cancellie, eller de Deputerede i det af Os forordnet

Collegio, hvor Sagen henhorer, hvilke da ei skulle uuder-

l&de Os allerunderdanigst Sagen at referere, saa fremt den •

J like tilforne ved falden Resolution allerede maatte være

Ugjort; skulle ellers Nogen have lovlig Aarsag sig over
n°get Cancellie eller Collegium at besværge, eller nogen
af Militair- eller Civil-Stand have noget imod sine Supe-
neiirs med Billighed og Foie at indgive, da har han
saadan sin Memorial til Os selv allerunderdanigst at iud-
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1717. levere, men ellers ikke; desligeste skal ei heller hermed

20. Febr være forstanden, at jo den eller de, som, efter deres

Embedes Pligt og aflagde allerunderdanigst Troskabseed,

noget havde at angive, som de have faaet sikker Kundskab

om, imod Vores Absolutum Dominium, Arve- Rettighed

eller Interesse at være stridende, at de jo saadant strax

' og uden Ophold for Os selv, skriftlig eller mundtlig, maa

og skulle angive. I det Ovrige skal enhver allerunder-

danigst rette sig efter hos folgende Piacaf, af hvilket sees

kan, til hvad Cancellie eller Collegium enhver, af hvad

Function , Qvalité dier Stand han kan være, efter sin

Ansogniugs Beskaffenhed, sig har at addressere og at rette.

— 7) Ingen skal efter denne Vores allernaadigste For-

ordnings Publication understaa sig, ny Forandringer at

foreslaa, eller saadanne Propositioner at gjore, som kunde

være stridende imod Fundatzer, Love, Forordninger, eller

som kunde være imod Vores Interesse , ei heller saadant

at begjærc, eller Anledniug dertil at give, saa fremt han

ei vil forvente sig Vor Kongelig Unaade, og Vor General-

Fiscals Tiltale være undergiven , til at straffes og til at

lide som Vore Mandaters modvillige Overtrædere ; aleneste

de Puncter, som i hosfolgende Placat findes determinerede

og specificerede , skulle her fra være exciperede, og der-

under ikke forstaaes, men ellers aldeles intet andet. —

:

8) Ingen Supplique eller .Memorial maa fra denne Tid

herefter enten til Os selv indgives, eller i Vores Cancel-,

lier og Collegier imodfages, langt mindre nogen Resolu-

tion derpaa meddeles, men skal ubesvaret tilbage leveres,

saafremt saadan ei paa rette Sort stemplet Papir, efter

Forordningen, er forfattet, undtagen hvad som for be-

kjendte forarmede Folk til Directeurerne over de Fattiges

Væsen eller og Cancellierne og Collegier maatte indkomme j

' dog maa ingen misbruge eller vrangeligen fore sig den^e

Vores allernaadigste Tilladelse til Nytte, men de, som ud-

give sig for Arme, skulle med troværdige Attester deres

Armod bevise. Hvad Cancellierne og Collegierne, saavid 1

ikke deres egne Personer og Anliggende angaar, havei
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at indgive, desligeste hvad Obersterne til Regimenternes

Fornodenhed, saavel som alle andre paa deres Embedes

og Forretningers Vegne har at forestille, maa, forsaavidt

det ei deres egne Personer angaar, for det stemplet Papir

være befriet. Hvad andet som indgives, og ei dependerer

af noget Embedes eller allernaadigst anbefalet Forretnings

Pligt, der udi skulle alle og enhver rette sig efter Vores

allernaadigste udgangne Papirs- Forordning, ligeledes og

alle de, som i Cancellierne ,
Collegierne, eller hos deres

Superieurs, noget have at soge, saa fremt de ikke bevise

sig virkeliget! at være fattige. — 9) Éndeligen ville Vi

og hermed allernaadigst befale, at enhver Supplieant,

som i sit eget Anliggende noget for Os allerunderdanigst,

eller for Cancellierne, Collegierne eller Retterne, haver

at andrage, skal alletider, saa fremt han noget Svar der-

paa vil forvente, udi siu Memorials Slutniug hosfdie og

tilkendegive, om han selv har conciperet og skreven sin

Suppliqve, eller og nogen anden den for ham har op-

sat, og i Fald af dette sidste, skal Concipisten tillige

med underskrive den, og være Concepten gestændig, paa

det at han kan være bekjendt, og tillige med Hoved-

manden, som Sagen egentlig angaar, dertil være ansvar-

lig, og, efter Beskaffenheden, Straf undergiven, i Fald

Memorialen ei skulle findes skreven og stilet paa en

sommelig og tilborlig Maade, saasom Forfarenhed udviser,

at Memorial -Skrivere og Concept- Magere tit og ofte til

deres egen Nytte og Profit forer Folk i unodige Omkost-

ninger og Vidtløftigheder. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerunderdanigst haver at rette, og Vores

Cancellior og Collegier sig at lade være angelegen, at

denne Vores Forordning rigtigeu vorder observeret og

efterlevet. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn den 20. Fe-

bruarii Anuo 1717.

Plakat om Memorialer og Supplicationer. 20. Febr.

Khavn 20. Februar 1717. — Udvidet til Island, som

Pendent til Anordn, af s. D., ved kongel. Resol. 12. Juni 1717
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1717. [Rentek. Skr. 18. Juni s. A] og bekjendtgjort paa Althinget

20. Febr. i 718, samt trykt i Althingsbogen for s. A., Nr. X, med Und-

— tagelse af hvad det Militaire angaaer, som, efter Laugmand

Vidalins Resolution 30. Juli 1718, er udeladt som Island uved-

kommende. — Siell. Reg. 49, 47—56 ;
Original-Aftryk sammen

med Anordn, af s. D.; Qvart-Forr. 1717, S. 93—103; Schou

II, 350 -359. — Uddrag.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V., at Vi aller-

naad. have funden for got hermed at gjore bekjeudt, at

Vi allernaad. ville, at enhver, som ved allerunderdanigste

Memorialer og Supplicatiouer ville gjore en eller anden

Ansøgning, sig, til deres egen Sikkerhed, og for desto snarere

derpaa Svar at kunde erholde, allerund. skulle rette og

forholde: — Alle Supplicanter, som Supplicatiouer ville

indgive, angaaende Rets -Sager, Processers Afhandlinger,

Klagemaale over Rettens Fornegtelse, Rettens Betjening

af Dommere eller Skrivere , Politien og Commercieu og

Publicum , og som ingen Gemenskab med Vores Intrader

haver, skulle saadanne deres Supplicationer eller Memo-

rialer directe i Vores danske og tydske Cancellier indgive

og overlevere. — Og paa det de af Vores Undersaatter,

som muligt kunde faa i Sinde at gjore allerund. Ansog-

ning om nogen af disse efterfølgende Poster, ei sig for-

gjeves derom skulle bemoie, saa declarerer Vi hermed,

at samme Begjeringer bliver dem ei bevilget, nemlig:

1) Kirkers Indkomster, imod deres Vedligeholdelse,

at nyde Overskuddet af. — 2) Konge -Tiender, som af

forrige Konger er lagt til gudelig Brug, og begjeres der-

fra at abalieneres. — 3) Hospitalers eller Fattiges andet

Jordegods, Fattige tillagt af andre ved Fundationer, og

gjores lige Begjcriog om. — 4) Donationer, i hvor udi de

kunde bestaa, og af Arildstid til Kirkers Ornamenter og

Begravelsers Vedligeholdelse, hvorudi begjeres Forandring.

— 5) Kirker ei at besværes med nye Paalæg for Admini-

stration og deslige. — 6) Kirker Universitetet forundt,

des Overskud, saasom sligt ei maa anvendes til anden

Brug end til fattige Kirkers Hjelp. — 7) De som kan
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være bleven skyldig til Kirker, Hospitaler. Skoler eller 1717.

Fattige efter Domme, eller Regenskabs Liqvidation, og der 20. Febr.

udi soger Moderation. — 8) Forslag som Kunde gjores
'~*~7

om Tillæg til Rectore i Skolen, Hospitals eller Fattiges

Forstandere. — 9) Monopolia. — 10) Broe Korn eller

Penge formedelst deres Vedligeholdelse. - 11) Opreisuing

paa Hoieste-Rettes Domme. — 12) Opreisning paa andre

Domme efter tre Aars Forlob. ~- 13) Kxpedition i Pro-

cesser og Rettergangs-Sager, hvilke kunde give Anledning

til: Dommene, Loven og Forordningerne anderledes at

interpretere, end de i sig selv ere. — 14) Contract eller

Skjode. — 15) Bevillinger paa Testament at gjore, for

dem som haver Born. — .16) Bevilling om Copulat ioner,

for Skifte og Deling efter Loven er holdt, naar en af

Parterne haver været gift. — 17) Stif- Fader, som soger

at blive sine Stif-Borns Værge. — 18) Befrielse som soges

for Umyndiges Tiltale i Fremtiden. — 19) Under-Retters

Domme, hvorpaa soges Confirmation og ei angaar Delin-

qventer. — 20) Exspectancer eller Bestillingers Afstaaelse.

— 21) Ny Birke -Rettigheder, som kunde begjeres. —
22) Moratoria som soges, med mindre derved findes vig-

tige Aarsager, saasom Ilds-Vaade, Soe-Skade, Banqverouter.

— 23) Privilegier, ISegocen angaaende, hvorved enten

Kjobsteder eller andre Particulieres kunde soge at bene-

ficeres med, forend derom er indhentet en og andens

Erklæring.

Kunde een og anden af Vores Undersaatter have

fornoden, allerunderdanigst at gjore Ansogning om nogen

af efterskrevne Puucter, saa kunde de derudi efter Billig-

hed, og Vores, anlangende Expcditionerne i Cancellict,

forhen gjorte Anordning, til Resolution befordres efter

Sageus Beskafl'enheder

:

1) Ordre til Justitiens og Politiens Befordring efter

Loven og de allernaadigst udgivne Forordninger. —
2) Ordre til at inqvirere, give Erklæring, eller at gjore

og indsende Relation om et eller andet. — 3) Ordre at

hjelpe til rette efter Loven og i andre billige Maader. —
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1717. 4) Commission om gode Mænd Tvistighed at afhandle. —
20. Febr. 5) Commission om Skifte og Deling efter Afdode at for-

rette efter Loven, hvor udi og skal observeres, at-, om

nogen af Arvingerne skulle ville begjere Contra-Commis-

sarier , det liannem bliver tilladt, og at de, som efter

Loven bor at være Skifte-Forvaltere, ei skal miste noget

af deres Salario, som dennem med Rette kunde tilkomme.

— 6) Den Længstlevende at sidde i uskiftet Boe med

umyndige Born, saa længe den bliver udi Enkestand,

og tilforn fra Stedet, hvor de boer, om deres Forhold og

Conduite, er indkommen gode Attestata. — 7) Med Sam-

frænder at raaa holde Skifte og Deling. — 8) Umyndige

Born at være deres egne Værger, naar om deres Forhold

rigtige Attestata ere indkommen, og dennem siden en

Curator adjungeres. — 9) Ordinaire Vielse-, Begravelse-,

Boruedaabs-' og Bækken-Breve, naar de med rigtige Attester

beviser,- at de, formedelst Soe-Skade eller Ilds-Vaade, ere

blevne ruinerede. — 10) Ordre og Befalinger over et

og andet til Kongens og det almindelig Beste at delibe-

rere. — 11) Conlirmation paa Præstekald, som af Proprie-

tarier cop fereres, naar derhos intet findes at erindre, og

deres Navne udi Distinctions- Protocollen , efter Vores

allernaadigste Forordning, ere indforte. — 12) Confir-

mation paa de Bestallinger, som Skole -Betjenterne af

Bisperne bekommer. — 13) Reise- og Soe- Passer. —

-

14) Præster, hvis Gaarde af ulykkelig Hændelse ere af-

brændte, om H jelp af Kirkerne i samme Stift efter Loven.

— 15) Opreisning Sager at indstefne for Retterne, naar

det ei er over tre Aar der er gaaen Dom udi Sagen. —
16) Bevillinger, Documenter for Hoiesteret at producere,

som ei for andre Retter ere blevne fremlagde, naar de

ikke ere over tre Aar gammel. — 17) Frihed for aaben-

bar Skriftemaal. ~- 18) Ægteskabs-Bevillinger i forbuden

Led, som dog ei nærmere end udi andet Led maa ex-

tenderes. — 19) Opreisning i forbudne Led, som dog

ei videre maa extenderes end udi andet, dog skal derom

tilforn fremvises Supplicanternes Attestata fra det Sted,
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hvor' de have boet, at de sig i det Ovrige haver forholdt 1717.

skikkeligen og vel. — 20) Testamenter som efter deu 20. Febr.

ordinaiie Form ere indrettede, saa at deres Reqvisita der"~
-""~^*fc"~"

udi bestaar, at: 1) til Vitterlighed af tvende Personer

tillige med er underskreven; 2) at de som gjorTestament

ei nogen Livs- Arvinger efterlader; 3) at, naar nogen af

dennem til nyt Ægteskab træder, den Afdodes Arvinger

noget vist bekommer, og om den Længstlevende doer i

eenlig Stand, at Boet da deles imellem begges Arvinger

efter Loven. — 21) Soldater og Baadsmænd, som have

været i Vores Tjeneste og kan frefhvise deres rigtig Af-

sked, og have lært et vist Haandværk, at maatte for

deres Person, uden at holde Svende, sig deraf ernære. —
22) Bevillinger paa Værts- Huse at holde i Kjobstæderne.

— 23) De som i Raserie og melancholiske Tanker have

gjort Ulykke paa sig selv, deres Begravning i Christen

Jord, hvorom dog tilforn fra Præsten, som have betjent

de Afdode, saa og Medicis og Chirurgis, bor indbringes

rigtige Attestata, at hvis som bliver, forebragt sig saa-

ledes i Sandhed ,
forholder. — 24) Supplicationer om

Dispensation fra Loven om Degne-Kald, som bliver ledig,

og ingen Student slig Kald vil autage.

Memorialer, Relationer m. v., hvad til Krigs-Cancel-

liet henhorer. — (§ 1—12).

Rentekammeret anlangende: Alle Suppliqver og Me-

morialer, som concenierer Vores Intraders Oppeborseler, eller

dem som noget Regenskab eller Forpagtning angaar, ind-

gives alle til Vores Rammer-Collegium, og ville Vi aller-

naadigst, at der med dets Expedilioner , til enhvers

Efterretning, saaledes som folger skal forholdes:

Suppliqver som ei maa foretages, men Supplicanterne

uden Ophold tilbageleveres:

1) Alle Suppliqver, hvor udi Kirkernes Indkomster,

imod deres Vedligeholdelse, begjeres, kan uden Ophold

Supplicanterne tilbageleveres, thi Vi ingenlunde ville, at

herefter andre skulle nyde det Overskud af Kirken , som
deu selv bor have, og kunde hjelpe andre brostfældige
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1717. Kirker med. — 2) Ville Vi ei heller at Konge -Tiender,

20. Febr. som af Os eller frem farne Konger, Vores elskelig kjære

Forfædre, sal. og hoiloflig Ihukommelse, til Hospitaler,

Fattige og anden gudelig Brug kunde være henlagde,

herefter derfra, enten ved Mageskifters, Fæstens Igjen-

givelser, eller paa anden Maade, maa abalienercs, men

slige Begjæringer, under hvad Prætext eller Tilbud det

og være kunde, skal afslaaes og bortvises. — 3) Med

Hospitalers eller Fattiges andet Jordegods, som deunem

af andre ved Fundationer kunde være tillagt, skal det

forholdes paa samme Maade, og ei tilstedes nogen Mage-

skifte eller Abalienation. — 4) Alle de Donationer, be-

staaende udi Jordegods, Penge eller andet, og af Arildstid

til Kirkernes Ornamenter og Begravelsers Vedligeholdelse

er destiueret, maa hverken ophæves eller ved Mageskifter

udi nogen Maade forandres. — 5) Suppliqver, hvor udi

een eller anden gjor allerunderdanigst Ansogning om
Gages Forhoielse eller Lons Forbedring. — 6) Ingen

Monopolia maa herefter expederes, thi enhver maa have

Frihed at nære sig som han best veed og k>an , mens i

Fald at Omstændighederne saaledes varierede, og Kam-

meret maatte finde, at en evident Nytte for Vores Interesse

. derved kunde formærkes, og ingen Skade for Publico var

at befrygte, ville Vi allernaadigsf, at deslige Ansøgninger

Os allerunderdanigst skal forestilles. — 7) Dersom Nogen

gjor Ansogning om Contracters eller Skjodes Confirmation,

som de imellem sig haver oprettet , ville Vi ikke at det

Os skal forestilles. — 8) Skulle det soges, at Nogen

enten vilde have Vores Tiender udi Fæste, eller Vores

andre Intraders Oppeborseler , som Told, Consumtion,

Folke- og Familie -Skat, eller andre Vores Indkomster,

for en vis aarlig Afgift, da, som Vores allernaadigste

Villie er, at alle desligse Revenuer ved offentlig Auction

skal opbydes, og den Boistbydende paa visse Aaringer

og Conditioner tilslaaes, kan de Vedkommende denncm

ved de dertil berammede Auctiouer indfinde, og naar det

da den Hoistbydende er bleven tiislagen, maa ingen Me-
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morialer om hoiere Bud iuiodtages, thi hvad Nogen agter

at vil give, skal ved Bud skee paa Auctionsstedet, forend 2o. Febr.

det Nogen anden bliver tiisingen. — 9) Gjor nogen An- —
soguing om Hjelp af Vores Intrader, formedelst Præste-

gaarde ved ulykkelige Hændelser kan være afbrændte. —
10) Soger nogen Exspectantzer eller og anholder at over-

lade deres Tjenester til andre, da ville Vi ikke at derpaa

skal reflecteres. — 11) Gjores Ansogning om Oplags-

Frihed, hvor ingen Oplag er, eller og det forlanges at

losse og lade udi Udhavnerne, hvor de ikke ere bevil-

gede, eller og af der begjæres DiJation paa Tolds Betaling,

eller Frihed, da kan samme Suppliqver, uden videre

Svar, igjen tilbageleveres.

Efterfolgende Suppliqver kan, efter Omstændigheder-

nes Beskaffenhed og gyldige Attesters Hosfoielse, Os aller-

underdanigst forestilles:

1) Frihed paa afbrændte Bondergaarde , Breve paa

Kroer paa Landet, og Tilladelser for Mollerne at brænde

Brændeviin og brygge Ol. — 2) Alle Memorialer som angaar

Strafboders Moderation, eller dem som med Billighed kan

være foraarsaget at soge Lindring i Skalters Paalæggelse.

— 3) Dersom Nogen gjorer Ansogning om Documenters

Stempling, som ikke ere skrevne paa det rette Sort Papir,

eller aldeles ei skreven paa stemplet Papir, kan deres

Begjæring, uden videre Forestilling af Kammeret lil Os,

afslaaes, uden saa er, at der maatle befindes de Omstæn-

digheder, at det enten var skeet af Uvidenhed, og ei i

den Intention, i nogen Maader at defraudere Vores Papirs-

Intrader, hvilket Supplicanten med sin corporlige Eed skal

forklare, eller og at saadant et Document maatte tilfalde

Nogen, enten til Arv eller Gjelds Betaling i Sterfboer,

som da med Skifte -Forvalternes edelige Attest skal veri-

ficeres, at det dem er tilfalden , hvilket da inden 6 Uger

skal indsendes til Kammeret med bemeldte Beviis, for at

lade stemple, som da allernaadigst, efter den derom til

Kammeret givne Instruction, maa tillades. Saa advares

ogsaa alle og enhver, hvem saadanne Documenter nu

• '
-i -
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1717. maatte have i Hænde, at de dem inden 2Maaneder, med

20. Febr. hosfoiede Beviser hvor de dem haver bekommet, saa vel

som deres Eeds Aflæggelse, at det ei til Vores Papirs-

Intraders Formindskelse er skeed , til Stempling til Vores

Rentekammer indsender. — 4) Bevillinger som soges paa

Moller uden for Kjobstæderne, saa og at brænde Brænde-

viin og brygge Ol. — 5) Alle Bestallinger, hvor udi Vi

allernaadigst tillægger Nogen nogen vis Gage, og i Kam-

mer-Reglementet er indfort, expederes fra Kammeret,

Justits-Betjen terne undtagen, som henhorer til Cancellierne.

— 6) Begjærer nogen Privilegier, som af Rentekamme-

rets Expeditioner dependerer, da ville Vi, at Underretning

om dets Omstændigheder forst skal iudhentes, forend det

Os allerunderdanigst bliver forestillet. — 7) Alt hvad som

kan dependere af Vores Jagt og Skove i Almindelighed,

benhorer ligeledes til Kammeret. — 8) Gamle Mænd eller

Betjenter, som sig i Vores Tjeneste ærligen og vel haver

forholdet, og formedelst Alderdom og Svaghed ei mere

kan tjene, og ere geraaden udi Armod, saa vel som deres

Enker, som ikke enten haver Venner, hos hvem de dem

kan opholde, ei heller kan fortjene deres Livs -Ophold,

saa og Fremmede og forarmede Fattige , I<au de Depute-

rede af Kammeret, uden videre Forestillinger til Os at

gjore, endeel til de anordnede Directeurer for det fattige

Væsen og endeel som stiger Pension, til General Post-

Directeurerne henvise, at de dennem, efter Kassernes

Tilstaud og foregaaende Examen og dens Beskaffenhed,

efter deres havende Instruction og Fundationerne, hjelper

til rette og Assistentz. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerunderdanigst haver at rette, og Vores

Cancellier og Collegier sig at lade være angelegen, at

denne Vores Placat rigtigen vorder observeret og efter-

levet. Givet paa Vort Slot Kjobenhavn den 20. Februarii

Anno 1717.

s - -» > r



Reskript om Jubelfesten. ' 719

Reskript til Sjællands Biskop, Christian Worm, 1717.

ang. Melfestens Afholdelse. Kjobenhavn 12.

April 1717. — Siell. Tegn. LXI, 83.

Frederik den Fjerde <fcc. V. G. T. Vi give dig

hermed allernaad. tilkjende, at, som forsikommende 31.

Octobris 200 Aar ere forlobne, siden Gud lod sit sande

Evangelii Lys igjeu her i Rigerne optændes, Vi derfor

allernaad. haver funden for got, at en Jubelfest dette Aar,

saavel paa Universitetet her i Vores kongelig Residentsstad

Rjobenhafn , som udi Menighederne overalt i Vore Riger

Danmark og Norge, samt Landene Island og Færoe, den

almægtigste Gud til Lov, Priis og Ære, skal holdes, og

til den Ende dit Os allerunderdanigst gjorte Forslag til

samme Jubelfestes Celebration , hvilket du tilforn saavel

Professores Theologiæ her paa Universitetet, som Mini-

sterium her i Staden , haver communiceret
,

allernaadigst

have approberet, saa at udi de Dage, fra bemeldte 31.

Octobris til den 7. Novembris inclusive, med Prædikener

og Texters Forklaring paa de indfaldende Sondage, som

ellers de andre Dage, Oralioner paa Auditorio og udi

Collegierue her ved Universitetet, samt ea almindelig

Taksigelses og Bededags Holdelse, Fredagen den 5
U

No-

vember, vorder forholdet. Og er saa hermed Vores

allernaad. Villie og Befaling, at du strax derom kund-

gjorer Bisperne udi Island og Provsteu paa Færoe til

allerunderdanigste Fuldbyrdelse, og ville Vi, at paa for-

nævnte Bededag efterskrevne Texter skal handles og for-

klares, nemlig til Froprædiken og Hoimesse, af Amos

9. v. li: «Paa den samme Tid vil jeg oprette Davids

forfaldne Hytte igjen, og jeg vil gjerde det, som var

revet paa den, og opreise igjen det, som var nedbrudt

derpaa, og jeg vil bygge den, som den var i fordum

Tid». — Til Tolvprædiken af Josvæ 24. v. 14: «Saa

frygter nu Herren og tjener hannem fuldkommeligen og

sandeligen, og skiller eder af med de Guder, som eders

Fædre tjente over 'Floden og i Ægypten, og tjener Her-
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1717. ren.« — Til Aftensang af 1. Thessal. 2.,v. 13: »Derfor

12^ApriT"
ta'^e ^* °§ Gut' uc'en Anelse, at der 1 Unge Guds

Horelsesord af Os, da annammede I ikke Menneskens

Ord, raen (ligesom det er
t
sandeligen) Guds Ord, som

og kraftelig teer sig i eder, der troe.» Derefter du dig

allerunderd, kan vide at rette. Befalendes <fcc. Hafn.

den 12. April 1717.

12. Juni, Kongelig Resolution, ang. at Forordn. 20.

Febr. 1717 ogsaa skal gjelde for Island. Khavn

12. Juni 1717. — Rentek. Relat. Prot. 74, 35—37.

Det maa saavel i Island som i Danmark ved For-

ordningen af den 20. Februar 1717 forblive. Kjoben-

haufus Slot den 12. Junii 1717.

»I *
• Sri

18. Juni. Rentekammer-Skrivelse til constit. Landfoged

Wulf, ang. Exspectancer, samt Publication af

Forordn. 20. Febr. 1717. Khavn 18. Juni 1717.

— Publiceret paa Althinget 1718 og aftrykt i Altbingsb. s. A.,

Nr. IX; Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2001, Litr.C, Nr. 227.

Efter at Jens Madsen Spenderup havde gjort aller-

underd. Ansogning til Uans Kgl. Maj 1 om at maatte

confereres Skagestrands (rctl: Skagafjords) Syssel, som den

nuværende Sysselmand , Bendix Magnussen Bech, skal

ville afstaae, samt Uans Larsen Scbicving allerunderd.

havde solliciteret om , at nyde Survivance paa Lars

Schievings Sysselmands -Embede udi*Oyefjords Syssel, er

samme deres Ansogninger Hans Kongel. Maj* allerunderd.

bleven forestillet, hvorpaa den 12. Junii sidsti. allernaad.

er bleven resolveret, at det raaa,- saavel i Island som i

Danmark, ved Forordningen af 20, Februarii 1717 for-

blive, saa at ingen Exspectancer eller Afslaaelser derimod

maa soges; hvilken meerbcrorte allernaadigste Resolu-

tion I lorskvdaa Supplicanter ved Ankomsten til Landet

haver at bekjendtgjore, og ellers paa Althinget for Al-

muen publicere forskrefne udgangne Forordning, at de
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sig den vedborligen kan efterrctligholde, og ikké med 1717.

nogen Ansogninger, som derimod findes stridende, at

fremkomme. — Rentekammeret den 18. Junii 1717,
18. Juni.

Reskript til Stitfbefalingsmand Gyldenlove, 18. Juni.

ang. geistlige Sagers Appel. Khavn 18. Juni

1717. — Norske Tegn. XX, 391; M. Ket. III, 362; Uddr.

hos Fogtm. III, 3G6-3G7.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. og B. T. Saasom

du ved en din til Os indkommen allerunderdanigst Me-

morial af den 19. Maj i sidst forleden, udi Anledning af

eu imellem Biskop over Skalholt Stift paa Vort Land Is-

land, Os elskelig Mag. Joen Thorkildsen Vidalin, og en

Præst, ved Navn Herr Joen Sigmundsen, værende tvistig

Sag, formedelst hvilken samme Præst udi Aaret 1712 er

domt fra hans Embede, og som han derefter, imod

Provstens Advarsel og forbemte Biskop Vidalins Suspen-

sion, blev ved at forrette det præstelig Embede i det

samme Sogn som han var domt fra, skal han udi næst-

afvigte Aar 1716 tillige med være domt fra hans præstelig

Habit og Kjortel, til Vores allern. Resolution haver ind-

stillet et af Os elskelig Christian Muller, Vores Justitsraad

og Amtmand paa bemeldte Island
,
og din Fuldmægtig,

Laugmand Odder Sivertsen, allerunderd. gjorte Forslag

om en Oberrels Indrettelse der sammesteds udi geistlige

Sager, hvor saavel denne som andre deslige Sager, naar

Parterne ikke formaaede dennem for Vores Hoiésteret at

lade udfore, kunde indstævnes og paakjendes, m. v. —
Saa give Vi dig hermed allernaadigst tilkjende, at Vi

lader det med forskrevne Sagers nærmere Paakjendelse

ved Lands Lov og Ret forblive, og saaledes, som det hid-

mdlil haver været brugeligt. Derefter du dig allerunder-

danigst kan vide at rette, og Vedkommende sligt til Efter*

retning med forderligste at tilkjendegive. Befalendes &c,
s*revet &c Hafn. den 18. Junii Anno 1717.

i
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1717. Rentekammerets Instruction for Landfogden

li^i Island. 26. Juni 1717 \ — Publiceret paa Al-

thinget og §§ 1, 2, 4-7, 9 og 12 trykte i Althingsbogen 1718,

Nr. XI. — Copie i Rentek. Archiv: «Norske diverse Concepter

og Instructioner«, Nr. 4, med Datum 21. Juni.

Instruction for den constiluerede Landfoged Corne-

lius Wulf, hvorledes han sig i Island udi samme Bestil-

ling udi Landfogden Pouel Beyers Sted indtil videre ad

interim haver at forholde.

1) Ved Ankomsten til Landet, med de nu under

Herrens Geleide herfra afgaaende Skibe, haver han, fra

tilkommende St. Hans Dag at regne, til hvilken Tid

Landfogden Sr Pouel Beyer sit Regenskab slutter, udi

rette Tide og paa alle behorige Steder at oppebære de

staaende Afgifter af Rlosterne, Forlenings-Jorder, Ombuder

og Sysselerne , efter Forpagtnings- og Ombuds- Brevene,

saavel som den faldende Landskyld og Leier, Skatter,

Tiender og Gjeftolle: udi rede Penge, Fisk, Vadmel,

Hoser og andre Species, saa og kongelig Rettighed med

' Riisheste og Hlotter, samt Mandslaan paa Kongel. Maj 1 '

femten Inventarie-Baader, med hvis videre Hans Kongel.

Maj* med Rette tilkommer, som Enhver er pligtig in

natura at gjelde og give.* og hidindtil sædvanligt været

haver, og ingen derover i nogen Maade at besværge,

eller Bonderne og Husmændene med flere Mandslaan end

til forskrevne 15 Inventarie Baader betynge, eller Landets

Indkomst af Specie- Rigsdaler, Smor, Mad og Fisk at om-

vexle, videre end hidindtil med Smorrct og Fride- Land-

skylden brugelig haver været, naar Bonden det behover,

saa at hverken Bonden eller andre Vedkommende for-

urettes, saa fremt det ikke skal komme paa Hans Ansvar.

Skulde ellers Bonderne og andre Vedkommende, som enten

Landskyld, Leier, Skatter, Tiender, Gjeftoller, Riisheste

eller Mandslaan, haver at svare og betale, derimod selge

og forhandle deres Fisk og andre Vare til Kjobmændenc

see Instruction for Landfogden 31. Mai 1727.
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eller andre, forend de til Landfogden haver gjeldet og 1717.

betalt, hvis de til Hans Kongel. Maj 1 bor gjelde og be- 26. Juni.

tale, eller de skulde understaae sig at bortselge den

bedste Fisk og beholde den slette tilbage, udi Hans

Kongel. Maj 4
" Rettighed at levere, da maa det dennem

ingenlunde tilstedes, efter derom tilforn udstædde, hoi-

lovlige Ihukommelse, Kong Christian den Fjerdes Forord-

ning af 23. April 1596, hverken Indbyggerne saaledes

deres Gods at afhænde, eller Kjobmændeue slig Handel

at bruge, til hvilket at hindre han og selv skal være

pligtig al Landskyld -Fisken at annamme, saa snart den

er bleven saa tor, at Kjobmanden sig anmelder den at

vil imodtage, eller og ved Skibenes Ankomst strax at til- ,

stille Kjobmændene en Specification over hvis i hver Di-

striet ydes og gjeldes bor, for derefter at observere og

oppebære af Bonderne, naar de med deres Fisk frem-

kommer, hvad de bor i kongelig Rettighed at betale, og

ellers behorigc Anstalt gjore, at samme, som til et Di-

strict skal indleveres, ikke derfra og til et andet District

bliver transporteret, men alting rettelig og betimelig til

sit rette District eller Kjobsted vorder indleveret. —
2) Og paa det Hans Kongel. Maju Intrader kan yære udi

Sikkerhed, da haver han strax ved Ankomsten at infor-

mere sig, hvilke af Sysselmændene, Kloster- og Ombuds-

holderne, der kan være baade skikkelige og vederheftige,

at Samme derved kan vorde conserveret
, og hvilke som

det ikke cre, haver han til Rentekammeret at indberette,

nied Forslag hvem dertil kunde betroes* udi deres Sted,

og imidlertid bor de, som nogen Ombud eller Forlenin-

ger er anbetroed, og hvor nogen Frygt kunde haves,

være betænkt at skulle stille suffisant Caution, om de

ellers vil blive derved. Naar ellers noget bliver vacant

og skal bortfæstes, haver han at have noie Opagt, det

ingen Udogtig eller Uvederheftig dertil antages," saafremt

han ei selv dertil vil indstaae og svare, men han haver
a* gjore Forslag til Amtmanden paa, hvilke skikkelige

°g vederheftige Personer han finder dogtig til Samme

46*
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1717. igjen at kunde anfortroes, og Afgiften rigtig kan svare,

26. Juni. og som Iljemmebygningen skeer af Guldbringe Syssel og

^— Mosfell - Sveit paa Bessestad, hvor Amtmanden residerer,

saa bor og samme af Landfogden at skee med dem,

som boe paa Vido-Klosters Jorder udi bemeldte Syssel og

Mosfell -Sveit,^ udi Amtmandens eller dertil forordnede

Fuldmægtiges Overværelse, endog bor for Vidoe- Kloster

og Elder-aaen 1 rigtig Regnskab aflægges, hvad Indkom-

sterne sig deraf kan bedrage, imod hvis lians Kongel.

Maj 1 derpaa bekoster og anvender. — 3) Som det og

fornemmes, at en og anden Sysselmand besidder deres

' Embede, uden derpaa med kongelig Bestalling at være

forsjunet, men alene efter et Brev fra hans hdie Excel-

lences eller Amtmandens, Justitsraad Mullers, Fuldmæg-

tiger, andre endog efter slige Bevillinger, og muligt

uden Bevilling, gjore Skifte med deres Sysler, og afstaae

det Syssel som de besidder, om end de aldrig haver

nogen Bestalling eller ret Bevilling dertil, samme Maade

de og skal forholde sig med Klosternes- og Ombuds-

Jordene, som ikke er til liden Uorden, baade at man

ikke kan vide hvem de Rette ere, som til Afgiften bor

svare, og foraarsager mange unodige Amogmngcr om
Confirmation derpaa , at conservere sig ved det , som

dennem ikke med Rette tilfalder, eller og omsider For-

falden udi Processer og Pengespilde til deres Skade; alt-

saa haver denue constituerede Landfoged ved Ankomsten

til Landet sig strax herom undcrhaanden at erkyndige,

samt informere sig, hvorledes disse Personer, som paa

en ulovlig Maade haver sat sig i Possession, dertil ere

qualificerede ,
at, om de ere beqvem dertil, han da

haver at tilholde dennem sig med Bestalling eller Fæste

at forsjune og derom Ansogning at gjore, og hvis de

ikke ere tjenlige samme at forestaae, haver han at er-

kyndige sig om andre, som kan være beqvem dertil,

Samme Amtmanden at forestille og med hannera over-

») o: £lltøa*å<
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veie, om han tillige kan befalde Fogdens Forslag, og 1717.

derom give Kammeret Efterretning, paa det derudi kan 26. Juni.

blive gjort en god Forandring til at reraovere de Unyt-

tige og at forsjune Districtcrne med skikkelige Mænd

;

men herudi haver han sig vel at foresee, det han ikke,

formedelst Andres Persvasion eller Recommendation , til-

lægger de, som ere dogtige og ærlige Mænd, nogen Last,

og derimod foreslaaer de, som ere uerfaren eller insuffi-

sant, men indhente grundig Efterretning forend han

enten recommenderer Nogen, saafremt han ikke selv

agter at staae til Rette derfor; hvorforuden lian og soger

Information om, hvad Indkomst disse Bestillings- og Om-

buds-Mænd haver af deres Forlening, og hvad de der-

imod svarer til Hans Kongel. Maj', paa det at de, som

haver for megen Fordeel derved, kan fratages Noget og

lægges til Andre, som haver for lidet, for at blive Alle

conscrverede. — 4) Paa det han og kan være under-

retted om Landets Tilstand, saa bor enhver Sysselmand

til den constituerede Landfoget, ved Ankomsten, at ind-

levere en Beregning over hans anfortroede Syssels ganske

Indkomst, hvorledes enhver Bonde er lagt udi Skat, Ti-

ende og Gjeftold , til Efterretning, om mere af Bonden

skulde fordres end han bor at svare, det samme og hver

Kloster- og Ombudsholder skal være pligtig at gjore, og

belangende Proprietarierne, da vil det ved Sysselmændene

°ptegQes, hvad deres Jorder kaldes, som de selv beboer,

°g hvad Dyrheden derpaa er, og hvad de og deres Lei-

læudinger kan tiende af deres Losefæ, hver for sig.

Skulde Nogen af dem understaae sig Noget at fordolge,

°g det ikke alt eller rettelig anfore, haver Landfogden

°oie at erkyndige sig derom
,

og da derpaa soge lovlig

Bevis, som os vil indsendes, paa det Samme kan vorde
sat fra deres Embede, hvilket han forud de Vedkommende
haver at advare. — 5) Ved Ankomsten til Landet lader

^n tage et lougligt Sjun af uvillige Mænd over saavel

Bessested Gaard , samt Hans Kongel. Maj*' 15 Inventarie

Baader, saavelsom og ved Sysselmændene lader indhente
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1717. et lovlig Sjun over Klosteroes Bygninger, med Forklaring

26. Juni. i hvad Tilstand Bygningerne befindes, og hvad sig dcsscn

^-^"^-^ Reparation kan belobe, hvorefter han tilholder Kloster-

holderne at bringe Klosternes Bygninger i Stand, og for-

saavidt de haver været forfalden forend de ere kommen

dertil, at soge deres Regress hos Formanden, efter som

de altid bor holdes i forsvarlig Stand; men hvad sig

Bessested angaaer, da vil paa dens Brostfældighed ind-

sendes et rigtig Overslag hvad det kan koste , til videre

Resolution, om det skal repareres, og skulde nogen af

Baadene ikke være i Stand, at bringe i Soen, vil Aarsagen

dertil undersoges, at ifald derpaa skulde være anfort Be-

kostning, det da kan vides hvorledes samme er anvendt;

ligeledes bor han og at tilholde Formændene eller Styr-

mændene med samme Baade varlig at omgaaes og paa

beste Maader tilsee , at ikke derpaa skal gjores den Be-

kostning som kan være at forekomme, dog at de altid

med Forsjun og Omhyggelighed holdes udi god og brug-

bar Stand ; saa skal og ved Udgjorselen iagttages, at de,

som Forlehninger nyder, svarer een Mand i Værtiden

paa Hans Rongel. Maj*" Baader at roe, og ellers derhen

see, at af Inventarie Baadene bliver udredt til Socs saa

mange som muligt er, dog at Bonderncs egne Baade,

formedelst Mangel paa Mandskab, ikke skulle blive staa-

ende i Land, kan de assisteres med de bedste Losgjængere

som findes, for at bringe Baadene i Soen. — 6) Saa lader

han sig og strax ved Ankomsten af Landfogden Pouel

Beyer give en fuldkommen Forklaring over alle de ude-

staaende Restancer : forst en Forklaring for sig, over alle

de Restancer som udestaaed da at Forpagtningstiden var

til Ende, og for hvilke Aar de Vedkommende samme var

skyldig, samt derimod hvad derpaa er betalt og hvilket

Aar Betalingen er skeet, samt af Landfogden til Regenskab

fort, og ved hvilke Kjobmænd det er udbragt, for at vide

naar Betalingen er kommen i Bans Kongel. Maju Kasse,

hvorefter da liquideres hvad som endnu deraf kan være

til Rest, med Forklaring derhos udi een Rubrique, hvad

»
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deraf kan være at forvente, og udi en anden Rubrique, 1717.

hvad aldeles Intet kan være at faa af, og om ei mere 26. Juni.

taver været at bekomme og inddrive, hvilken Rubrique
^^^^

dier Post da med rigtige Thingsvidner, af Amtmanden

attesteret , vil belægges, til en Beviis om det tjl Afgang

bor passere; men hvis som endnu er ventelig, haver den

constituerede Landfoged, uden ringeste Forsommelse, at

inddrive, og til desto vissere at blive efterkommet, til-

itiller han Kjobmændene udi Districterne en Specification

paa hvis som til hver Handelsted skal indleveres, at de

samme forud, forend anden Rettighed, kau imodtage, og

derfor særdeles quittere, for her i Zahlkammeret at cla-

rere, og belangende den ovrige Restants, siden at Jorde-

bogen haver været for Hans Kongel. Maj 1
' Regning, da

gjores derom samme Forklaring som om forbemeldte

gamle Restants, og tages Thingsvidne paa hvad som intet

ian være at vente af, og hvad som er ventelig , med al

Omhyggelighed at inddrive, dog saa, at Indbyggerne ikke

derved skal ruineres, om det skulde skee paa eengaqg,

hvorhos det og iagttages, at forklare hvem de. ere som

Restantserne er skyldig, thi er det Proprietarier selv eller

deres Leilendinger , da bor Proprielarierne samme at be-

tale, og, om de ikke formaaer det anderledes, kan Land-

fogden lade Hans Kongel Maj 4 derfore tildomme saameget

hl deres bedste Jordegods, og samme i Hans Maj 1
' Jorde-

log indfore, som Restantsen sig belober, og derimod af-

skrive Betalingen baade i Forpagtningstiden og siden i

Regenskabstiden, for at blive til Rigtighed i Regenskabet;

meu er det Hans Kongel. Maj" egne Bonder og Land-

saatter, vil Leiligheden passes, ligesom Gud giver gode

Fiskeaar, og da samme efterhaanden at indfordre, og for

da at fore det i sin rette Rigtighed, haver den nu ad

interim beskikkede Landfoged at give Sr Pouel Beyer

Qvitering paa Gjenparten af forskrevne Restantse-Register

for den Restantse som er ventelig, og ganske uvist, at

s* Pouel Beyer kan belægge sit Regenskab dermed, og

hvorefter S* Wulf forer det til Indtægt under hver sin
i

f

* * * —
* ^ . ;- - v ' *.
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1717. Titull, og derimod de uvisse til Afgang, samt hvad som

26. Juni. af det ventelig maafte indkomme og med Kjobmændene
~~~~ m̂̂ '

udfores, til Udgift, at ifald det ikke ved Beyers Regen-
i

skab for dette Aar efter Bevisene, hvoraf iligemaacie

Gjenpart in originali ved hans Regenskab vil fremlægge*,

ganske skulde blive afgjort, det da næste Aar ved Wulf?s

Regenskab videre kan observeres og der fores i Rigtighed,

saasom det ventelig da lil den Tid alt maa være ind-

dreven. — 7) De uvisse Indkomster, hvorunder forstaae?

al Sagefald og Boder, item Drivhval eller anden Fist

overalt, og Tommervrag udi Guldbringe Syssel paa Soer

kunde drive, eller til Landet ankomme, saa meget Han*

Kongel. Maj* deraf tilkommer, desligeste strandede Skibe,

arvelos Gods og Boeslodder, som til Hans Kongel. Maj'

forbrydes, dermed haver han, Som Landfoged, noie Ind-

seende, at alting rettelig vorder iagttagen og til rette

Tid paatalt, til hvilken Ende Sysselmændene og andre

Vedkommende til Landfogden aarligen forsvarlig Regen-

skab paa Bessested skulle aflægge og clarere, hvilke deres

Regenskaber de, saavidt Leiermaalerne angaaer, med Præ-

sternes Altester bor belægge, og i andre Maader med

Vedkommendes Attester, samt, hvor Intet til Betalningea

kan væro at erholde, at lade Enhver udstaae sin tilborligp

Straf og belægge det med Thingsvidne for Afgangens Skyld;

paa det og samme Boder og Andet ret kan blive beregnet,

da bor Landfogden, naar Sysselmændene med deres Regen-

skab indkommer, strax at examinere dem, og lade den

betale hvad som ikke rigtig er beregnet eller anfort, og

sligt paa Regenskabet at annotere og lægge til Reguingens

Summa, baade at Sysselmændene derved strax kan til-

holdes deres Pligt at observere og ikke gives Leilighed

til at fordolge noget af Indkomsterne, og paa det man

siden ved Revisionea kan see, hvad Urigtighed allerede

er bleven retted, til des snarere Eftersjun; hvorimod

Sysselmændene nyder af hvis Uvist de under Sagefaldet

eller Boderne inddrive, naar de derfor til, rette Tid be-

horig Regenskab og Rigtighed aflægger, en tredie Part,

%
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men (af) Haos Kongel, Maj*'" Drivehval og Tommer-Vrag, 1717.

som paa Soen kunde drive og udi Guldbringe Syssel til 26. Juni.

Landet ankomme, samt af strandede Skibe, arvelos Gods

og Boeslodder, nyder de Intet og dog gjor Regenskab

derfore. Skulde det ellers befindes, at Sysselmændene

eller andre dermed urigtig eller utilborlig omgaaes, og
i

ei saa fuld Regenskab gjore som de burde, eller og, som

hidindtil erfornummen, ikke aarlig deres Regenskaber med

sine beliorige Beviser til rette Tide indlevere, hvorved

Landfogden opholdes i Urigtighed, og Hans Kongel. Maj*

ikke nyder sin Rettighed , som hannem tilkommer, da

maa Landfogden, med Amtmandens Forevidende, suspen-

dere dem fra d<?res Embede, og efter Forseelsens Beskaf-

fenhed tiltale ved Retten, for at straffes derfor som de,

der haver begaaet Svig imod kongelig Interesse, og hvis

at Landfogden skulde oversee dermed, da skal deres For-

seelse regnes ham til Skyld, naar at hans Regenskab

indkommer, og derved fattes den Rigtighed, som 'de til

hannem er pligtig at indlevere; ellers haver han og i

Agt at tage, det ingen hemmelig Forsoning skeer, mens

alting til Thinge, efter lovlig forhvervede Domme, soges

og aftinges udi Amtmandens eller hans Fuldmægtiges

Overværelse, og hvad sig strandede Skibe samt arvelos

Gods eller Boeslodder angaaer, saa vil samme Indtægter

med Landsthingsskriverens Extract af Landsthingsprotocol-

leu forklares og afbevises. Belangende ellers Fæsten, da

forfattes derover en Specification af Landfogden ,
og be-

lægges med Copie af Fæstebrevene, af Amtmanden atte-

steret. — 8) Denne ad interim beskikkede Landfoged

nyder, saa længe han der forbliver, fri Huus- Værelse

Paa Bessested, tillige med Pouel Beyer, saaledes som de

sig derom kan forene, eller af Amtmanden vorder ud-

viist, udi de Værelser som forrige Landfoged Heideman

haver haft, og ikke af Amtmanden udi lians Tid har

været beboet; dog dersom denne nu Hensendte, for Be-

villingen ad interim at forvalte, vil forsjune sig med
Værelse paa et andetsted, er det hannem ikke formeent,
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1717. og som lian nu afferdiges til Landet for at beopagte

26. Juni.' Landfogets - Bestillingen , imidlertid at Pouel Beyer for-

førdiger sine Regenskaber, maatte reise ud eller samme

at faa bragt udi Rigtighed , saa bor han , saa længe det

hviler i den Tilstand, fra forsikommende Sanct-Hans-Dag

at regne, noie at paaagte alting, hvad som kan være til

Uaus Kongel. Maj*
8
Interesse, og derfor i rette Tid rigtig

Regenskal) at aflægge, samt og desforuden at assistere

Pouel Beyer til at komme udi Rigtighed med sine Sager,

saaledes at de kan komme i den Skik, at han ved Ud-

komsten kan gjore god Rede, forinden ham ikke bliver

tilladt at reise herud, til hvilken Ende hannem og af

Pouel Beyer skal tilstilles, imod Quittering, rigtige Jorde-

boger og Mandtaller, samt al anden Efterretning og staa-

ende Ordres, Forordninger som for den nærværende Tid

skal folges om Hans Kongel. Maj 1' Indkomster og Rettig-

heder, og der udi at oplyse ham, ligesom denne er for-

bunden , hannem udi sine Anliggender at assistere, over

hvilke Documenter de forfatter treude eenslydende Speci-

ficationer, hvoraf hver beholder sin Cjenpart og den

tredie til Rentekammeret indsendes, til hvilken Speciflca-

tion endog vil forklares de Documenter som Landfogden

Pouel Beyer endnu behover at beholde, for at vide hvad

for nogen de erc. — 9) Og som han er tilholdt at have

Indseende, det Handelen retteligen drives imellem Kjob-

mændene og deres Underhavende, samt Indbyggerne, saa

haver han og selv, Sommer eller Vinter, at vogte sig for

al særdeles Kjobmandskab der udi Landet, hverken med

Bonderne eller Loscmænd, til at faae Fisk for andre

Vare, ei heller maa han ved sine Folk, eller andre paa

hans Vegne, nogen Handel drive lade, eller Vare i saa

Maade falholde, i hvad Navn det være kunde, under

den Straf, de allernaadigst givne Octroyer ommelder,

som Interessenterne udi denne Forpagtning er meddeelt,

og hvoraf hannem en Gjenpart, under Renteskriver Peder

Larssen Smidts Haand, bliver tilstillet. Ligeledes skal

han tilholde Sysselmændene og andre, af al Magt at for-
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hindre fremmede og uprivilegerede Skibe nogen Handel 1717.

med Indbyggerne at drive, og efter Octroyen* holde der- 26. Juni.

over, og hvis nogen af Indbyggerne betrædes dermed,
V -J"~'^-

da at straffe dem som vedbor, Andre til Exempel og

Afsky. — 10) Hvad sig aarlige og sædvanlige Benaadin-

ger, Lonniuger og andre Udgifter angaaer, da nyder En-

hver hvad denncm efter gammel Skik tilkommer, saasom:

De fattige Præster for Norden i Holums

Stift Croner 100 Rd. » Sk.

Raadsmanden og Raadskoneu, samt 12

Tjenestefolk paa Bessestad og (Vidoe) Hos- r-

pital, ialt indtil 223 — 46 —
De 12 fattige Lemmer paa Vidoe, indtil 94 — 26 —
DetvendeLaugmændaarl.iLonCORd. er 120 — » —
De sex Laugretsmænd til Kost og Un- 1

derholdning 16 — 24 —
Er 554 Rd. »Sk.

*

Samme bor han til rette Tid (at) betale, eller lade nyde

udi hvis sædvanlig haver været, da de hannem efter

rigtig Regning og Qvitteriug udi hans Regenskab skal

passere, og efter som Pouel Beyer anforer at betale 2

Rd. Crouer aarlig til Præsten, Herr Jon Stefensen, for

at betjene de fattige Lemmer paa Vidoe, og at prædike

for dennem, hvorom man nu intet finder, at det fra

forrige Tid saaledes haver været stipuleret, saa bor han

herom, samt om andre Fattige Noget kunde være fra-

tagen, sig noie at erkyndige, og derom forhverve et

edelig Thingsvidne, fra hvad Tid det kan mindes at de

sligt haver nydt, og af hvad Aarsage det kan være dem

tillagt og siden betagen, for at komme i Oplysning derom

°g lade dem nyde hvad som de bor at have. — 11) Hvis

Bekostning paa kongel. Maj*" Falkes Indkjob og derved fol-

gcnde sædvanlige Omkostninger, baade i Landet og til

Udforselen, anvendes, betaler Landfogden udi danske

Croner , uden nogen Opgelt for Specie at blive golgjort,

efter rigtig Regenskab og Falkefangernes og Falk(oner)ernes
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1717. Qvitering, samt hans hoigrevelig Excellence, Herr Ober-

jægermesterens skriftlige Attest, her af Zahlkammeret,

mens med Falkenes Udskibning retter han sig efter hoi-

beraeldte hans hoigrevelig Excellences Ordre. — 12) Og

vil vi hermed, paa meerhoistbemeldte Hans Kougel. Maj*'

Vegne, Alle og Enhver, som til Kongel. Maj u visse og

uvisse Indkomster udi Island noget haver at svare eller

betale, have anbefalet, at de udi rette Tider, under deres

Fæstes Fortabelse, gjelder og giver til forbemeldte Cor-

nelius Wulf al den Afgift, Landskylder, Leier og Skatter,

Tiender, Tolder, og andre visse og uvisse Indkomster,

som forskrevet staar, saa længe indtil anden Forandring

derudi maalte gjores, hvilket de efter Jordebogen og

Loven udi Visse og Uvisse med al Horsom og Lydighed

pligtig ere, og de hidindtil i alle Maader for saavidt

gjeldet og givet haver, ligesom og at være denne ad

• interim Beskikkede, udi Landfogdens Sted, horig og lydig

udi hvis han Hans Kongel. Maj* fremdeles skal beregne,

og til hoistbemeldte Hans Kongel. Maj*" Interesse maatte

finde fornoden, saavidt det Landfogdens Bestilling er

vedkommende
,
og paa det Indbyggerne herom kan blive

underretted, haver han denne Instruction paa Althinget

for menige Almue at lade oplæse og udi Protocollen til

deres Efterretning lade indfore, ligesom han og til Land-

fogden Pouel Beyer ved Ankomsten en Gjenpart over-

leverer, for at vide hvad hannem herudi befales at

efterkomme; dog eftersom Almuen, ikke strax behover at

vide al lndholden, kan han deraf extrahere saa meget

de behover at vide, og samme paa Althinget at lade op-

læse. Rentekammeret den 26. Junii Anno 1717.

28. Juni. Reskript til de Deputerede for Financerne,

ang. Afgiften af den islandske Handel. Frede-

riksborg 28. Juni 1717. - Siell. Tegn. LXI, 168.

Frederik den Fjerde Ae. V. S. G. T. Vi give eder

hermed allernaadigst tilkjende, at Vi, angaaende Interes'

ø
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senterne udi den islandske Handel, deres allerunderda- 1717.

nigste Andragende over den Skade, som de i disse van- "^T^P^° &
' 28. Juni

skelige Tider i een og anden Maade ved Handelen haver

taget, allernaadigst have funden for got, at de for Af-

giften af Landet for Aar 1712 at svare eller betale aldeles

maa være befriet og forskaanet, efterdi Landet samme

Aar, formedelst Mangel af Convoy, ei blev beseglet, men

for Aar 1713 svares og betales den fulde Afgift, og kan

saaledes den Interessenterne forhen forundte Va Deels

Afgifts Efterladelse, for samme Aar 1713, af Havnene,

ikke komme dem tilgode, Angaaende deres allerunder-

danigste Begjering, at deres Afgifter maatte betales med

Halvparlen authoriserede Seddeler og Halvparten rede

Penge, da forbliver det dermed efter Contracten , at Be-

talingen skeer i Croner, derimod skal de nyde for de til

Vores Tjeneste gjorte Leverances Betaling Halvparten i

Penge og Halvparten i Seddeler ^ efter de om Sedlerne

allernaadigst udgivne Forordningers Indhold. Derefter I

eder allerunderd. haver at rette og herom fornoden An-

stalt at gjore. - Befalendes &c. Frederiksborg den 28.

Junii 1717.
.

\

Reskript til Biskoppen i Skalholt, Mag. 2- Juli.

Jon Vidalin, ang. Forhandlinger og Forslag om

Islands kirkelige Anliggender. Frederiksborg 2.

Jllli 1717. — Norske Tegn. XX, 395; Uddrag hos

M. Ket. III, 4G6-4G7.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Saasom Os elskelig

hoibaarne Herr Ulrich Christian Gyldenlev &c. udi en

hans til Os indkommen Relation og Erklæring af den 4.

Maji sidstafvigt, iblandt andet allerunderd. haver an-

draget, at han, til Kirke-Etatens Forbedring og Opkomst

der paa Vort Land Island, baade den 25. Maji 1709
stal have tilskrevet dig

,
anlangende at indberette paa

hvad Maade du bcst syntes at med Præstekaldene der

Paa Landet kunde forholdes, saa og den 30. Maji 1710
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1717. af dig forlanget, Sligt med Biskoppen over Hole Stift, Os

^^r" elskelig Herr Steen Joenssen, og hans Fuldmægtig, Laug-

mand Odder Sivertssen, grundeligen at eftergrandskc og

under samtlige eders Hænder at indskikke, Os til paa-

folgende allernaadigste Resolution derefter allerunderda-

nigst at forestilles; fornævnte Herr Ulrich Christian
j

Gyldenlev skal endog derforuden, om denne Conference

ei for længe at udsætte, item om Præsternes Forflyttelse

og Indsættelse imod Loven med hans Fuldmægtig at

conferere, igjen ved Skrivelse af 14. Julii 1712 gjort

Erindring, og endelig, formedelst Tidens Forhaling, dig

den 2. Julii 1714 dit Embedes Pligt alvorligen fore-

stillet, og om storre Nidkjerhed derudinden at vise ad-

varet; desligestc end ydermere udi næstafvigle Aar den

27. Maji, for dette vigtige Værk desto kraftigere at paa-

drive, tilskrevet dig og fornævnte Herr Steen Joenssen,

begge tillige, om Kirke-Etaten at træde i Conference, og

med hinanden noie overlægge, paa hvad Maade den best

kunde reguleres; saa er Vores allernaadigste Villie og

Befaling, at du herom med forbemeldte Herr Ulrich

Christian Gyldenlev, som Stiftbefalingsmand over Island,

correspouderer, og derudi hverken vægrer dig eller bliver

forsorømelig. Du haver Os ellers allerunderdanigst at

referere, at du denne Vores allernaadigste Ordre haver

bekommet. Dermed &c. Frederiksborg den 2. Julii 1717.

v ** '

i. Juli. Reskript til Biskoppen paa Holum, Steinii

Jonsson, ang. Forhandlinger og Forslag om Is-

lands kirkelige Anliggender. Frederiksborg 2.

Juli 1717. — Norske Tegn. XX, 396; Rubr. hos M«

Ket. III, 467.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Saasom Os elske-

lig [som foregaaende Brev] .... den 25. Maj i 1709

skal have tilskrevet Os elskelig Mag. Joen Thorkildssen

Vidalin ,
Biskop over Skalholt Stift paa bem" Island, at

indberette paa hvad Maade han best syntes . ... saa og ,
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den 30. Majj 1710 af ham forlanget, Sligt med dig og 1717.

hans Fuldmægtig .... formedelst Tidens Forhaling, "^^ulT"
fornævnte Biskop Vidalin hans Embedes Pligt .... .

udi næstafvigte Aar den 27. Maj i, for dette vigtige Værk

desto kraftigere at paadrive, tilskrevet ham og dig, begge

tillige bekommet. Dermed &c. Frederiksborg den

2, Julii 1717.

Reskript til Stiftbefalingsmand GyldenloTe, 2. Juli.

ang. Islands kirkelige Anliggender m. m. Fre-

deriksborg den 2. Juli 1717. — Norske Tegn. XX,

397; Rubr. hos M. Ket. III, 467-468.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. G. og B. T. Vi give

dig hermed tilkjende, at, efter at din allerunderdanigst

Relation og Erklæring af 4. Maji sidstafvigt til Os var

indkommen, have Vi allcrnaadigst beskikket Snorre Joenssen,

hidindtil Rector Scholæ ved Hole Domkirke paa Vort Land

Island, til at være herefter Sognepræst til Helgefelds Kald .

og dets Annex Bjarnerhafn paa bemeldte Island, udi den

forrige ved Doden afgangne Sognepræstes Ilerr Gudmund

Joensscns Sted; og have Vi ellers, formedelst for
B" din

Relation og Erklæring, allernaadigst befalet Biskopperne

der paa Landet, nemlig Mag. Joen Torkildssen Vidaliu

og Ilerr Steen Joenssen, med dig, som Stiftbefalingsmand,

om Kirke-Etaten sammesteds at correspondere
,
og derudi

hverken at vægre sig eller være forsdmmelige , som du

selv af hosfolgende Copie af Vores til dem i saa Maade

allernaadigst ergangen Befaling, udforligere kan see og

fornemme. Derefter du dig allerunderdanigst kan vide at

rette. Befalendes &c. Frederiksborg den 2. Julii 1717.

Reskript til Biskopperne (Sjællands og 4, August.

Byens Stifter undtagne), ang. Jubelfestens Af-

holdelse. Koldinglms 4. August 1717. - sieil.

Tegn. LXI, 233. Dette Reskript er idvrigt næppe afgaaet til

tøand, jevnf. Reskr. 12. April 1717.

Frederik den Fjerde Ac. V. B. T. Eftersom nu



736 Reskript ang. Jubelfesten.

1717. førstkommende 31. Octobris 200 Aar ere forlobne siden

4. August. Gud lod sit sande Evangelii Lys igjen her i Rigerne op-

^ tændes, saa have Vi derfor allernaadigst funden for got,

at en Jubelfest dette Aar, saavel paa Universitetet i Vores

kongelig Residentsstad Kjobenhafn, som udi Menighederne

overalt i Vore Riger Danmark og Norge, saa og Forsten-

domme og Grevskaber, samt Landene Island og Færoe,

fra bemeldte 31. Octobris til den 7. Novembris næst efter

ioclusive, den allerhoieste og almægtigste Gud til Lov,

Priis og Ære, skal holdes, og til den Ende allernaadigst

ville, at samme Jubelfest udi det dig allernaad. anbe-

Iroede Stift saaledes, som efterfølger, skal celebreres:

Dagen for Allehelgen- Aften , som er den 30. Octo-

bris, fra Klokken 6 til 7 om Aftenen, skal overalt, baade

udi Kjobstederne og paa Landet, ringes med Klokkerne

til Kirkerne. — Allehelgen -Aften , som er den 1. Dag i
• * *

det nye Jubelaar og indfalder den 31. Octobris paa en

Sondag, skal overalt ringes og kimes med Klokkerne,

ligesom paa de store lloitider, og da overalt i Kirkerne,

saavel til' Hoimésse som Aftensang, hvor Aftensang hol-

des, de sædvanlige Sondags-Texter forklares, og skal i

alle Kjobsted -Kirker, hvor det skee kan, for og efter

Prædiken musiceres; dog sjunges efter Prædiken for

Communionen: «0 Gud vi love dig». Paa samme Dag,

naar Klokken er tolf, skal holdes Orationes jubileæ af

Lectoribus S. S. Theologiæ, hvor de ere, i Cathedral-

Skolen, og ellers af Rectoribus i samme Cathedral-Skole.

— Den 1. Novembris, som er Alle-Uelgen-Dag, til Boi-

messe, prædiker du selv udi Stiftets Cathcdral-Kirke, men

ellers Præsterne overalt i Kirkerne til Hoimésse og Aften-

sang, hvor den holdes, og Tolvprædiken forrettes, hvor

det haver været sædvanligt; i de Kirker, hvor det skee

kan, skal musiceres for og efter Prædiken, dog at den

Psalme: «0 Gud vi love dig» sjunges for Communionen.

Saa skal og paa samme Dag holdes Orationer saaledes

og paa de Steder, som forhen meldt er. — Den 5. No-

vembris, som er Fredagen, skal en almindelig Taksigelses
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og Bededag vorde holdet, da Vi ville, at til Hoimesse, 1717.

Fro- og Tolvprædiken, hvor de holdes, samt Aftensang, 4. August,

efterfolgende Texter skal forhandles og forklares, nemlig:

til Froprædiken og Hoimesse af Amos 9. v. 11: «Paa den

samme Tid vil jeg oprette Davids forfaldne Hytte igjen,

og jeg vil gjerde det, som var revet paa den, og opreise

igjen det, som var nedbrudt derpaa, og jeg vil bygge

den, som den var i fordum Tid«. — Til Tolvprædiken

af Josva 24. v. 14: «Saa frygter nu Herren og tjener

hannem fuldkommeligen og sandeligen
, og skiller eder

af med de Guder, som eders Fædre tjente over Floden og

• i Ægypten, og tjener Herren »• — Til Aftensang af 1.

Thessal. 2. v. 13: « Derfor takke vi og Gud uden Af-

ladelse, at der I finge Guds Horelses Ord af Os, da an-

nammede I ikke Menneskens Ord, men (ligesom det er

sandeligen) Guds Ord, som og kraftelig teer sig i eder,

der troe». — Hvilke Texter, tillige med den Collect og

Bon efter Prædiken , som Vi til bemeldte Bededag have

befalet Biskoppen over Sjellands Stift, Os elskelig Herr

Christen Worm, at forfatte, dig fra ham vorder tilskikket.

Saa skal og paa denne Taksigelses- og Bededag for og

efter Prædiken musiceres, hvor skee kan, men den Psalmc

:

«0 Gud vi love dig» sjuuges efter Prædiken, saa vel til
,

Hoimesse, som Froprædiken og Aftensang. — Ellers skal

og samme Taksigelses og Bededags Bon, saa længe denne

Jubelfest varer og saa tit der prædikes, efter Prædiken

fra Prædikestolene læses, som og de anordnede Psalmer

for og efter Prædiken sjunges, imidlertid Jubelfesten

Varer , særdeles i de Kirker , hvor ei musiceres. — Den

7. Novembris, som er Sondagen, skal atter igjen ringes

og kimes, ligesom paa de store Hoitider, og skal Præ-

sterne da overalt forklare de sædvanlige Texter, saa og

Musiceres i de Kirker, hvor skee kan, og efter Prædiken

sjunges den Psalme: «0 Gud vi love dig». — Herhos

ville Vi, at denne Jubelfestes .Holdelse , saaledes som for

er meldt, skal den 24. Octobris, som er næste Sondag

tilforn, overalt i det dig allernaadigst anbetroede Stift
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1717. for Menighederne efter Prædiken fra Prædikestolene til

4. August. Hoimesse, samt Froprædiken og Aftensang, hvor de hol-

des, gjores bekjeudt. Derefter du dig allerunderd. håVer

at rette, og om sligt udi det dig anbetroede Stift al

fornoden Anstalt at gjore, og Os ellers strax allerunderd.

at indberette, at du denne Vores allernaadigste Ordre

haver bekommet. Befalendes &c. Koldinghuus den 4.

Augusti 1717.

1718. Kongelig Resolution ang. Indførsel af russisk

21. Marts. Meel i Island. Khavn 21. Marts 1718. - Remek.

Relat. og Resoi. Prot. 75, 550.

Vi bevilliger allernaadigst , at de islandske Interes-

senter maa være tilladt sig af det kjobte russisk Meel at

betjene, for Landet dermed at forsyne, og at de efter

Octroyen den sædvanlige Frihed derpaa maa nyde. Kjo-

benhaufns Slot den 21. Martii 1718.

i. April. Reskript til Kjobenhavns Magistrat, ang.

Tilladelse at sælge islandske Varer paa Torvet.

Khavn 1. April 1718. — Sieii. Tegn. lxi, 522.

Frederik den Fjerde <fcc. V. B. T. Vi give eder

hermed allernaadigst tilkjende, at Vi, efter Anders Lars-

sen , som udi tredive Aar i Vores Tjeneste skal have

tjent for Matros, hans herom allerunderdanigst gjorte

Ansogning og Begjæring, allernaadigst have bevilget og

tilladt, at han her i Vores kongelig Residentsstad Kjo-

benhavn maa ubehindret om Torvedagene paa Torvet

falholde og sælge hvis islandske Stromper hannem af

Kjobmændene her sammesteds kan bctroes, saa og Mes-

sing-Spænder og Tin -Knapper. Derefter I eder allerun-

derdanigst kan vide at rette. Befalendes &c, Hafnitf

den 1. April 1718.
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Kongelig Resolution ang. Fordelingen af Amt- i7 *8 -

mandens Gage. Frederiksborg 23. Mai 1718. 23. Mai.

— I Forestilling 9. Mai bemærker Rentekammeret, at efter

at Niels Fuhrmann ved kongel. Brev 5. Oktobr. 1716 var be-

skikket til Amtmand paa Island, saasnart Embedet blev ledigt

uden videre at tiltræde, havde Amtmand Muller nu afstaaet

ham sin halve Gage, 200 Rd., for at besorge alle Forretnin-

gerne i Mullers Sted, samt at Fuhrmann for dette Aar betalte

Amtmandens hidtilværende Fuldmægtig Lars Skeving. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 75, 1045.

Vi approberer allcrnaadigst den Accord som de mel-

lem dem har gjort, og at Amtmand Fuhrmann ogsaa

alene derfor maalte répondere, saasom han nu som vir-

kelig Amtmand Amtet forestod. Frederiksborg den 23.

Maji 1718.

Instruction for Niels Fuhrmann, som Amt- 30. Mai.

mand i Island. Khavn 30. Mai 1718. —
Art. 3 publiceret og trykt i Althingsb. 1719; Art. 3 og 5

1

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1719;

M. Ket. III, 363. Rentek. Bestallings Prot. 7b
, 18—22. Af-

skrift i Stiftamtmand Råbens Copiebog i Stiftamts-Archivet i

Island Nr. 1.
N

Instruction, hvorefter Vi Frederik den Fjerde, af

-Guds Naade Konge til Dannemark og Norge, de Venders

og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holstein, Stormarn og

Ditmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, allcr-

naadigst ville, at Os elskelig Niels Fuhrmann, Vores

Amtmand paa Vores Land Island,, sig udi samme sine

Amtmands -Forretninger, indtil videre allernaadigste An-

ordning, allerunderdanigst haver at rette og forholde:

1) Skal hau over det hele Land observere og udi

' Agt tage alle Vores kongelige Hoihedcr, Regalier og Ret-

I ligheder, °g ^kc tilstede, at Os derudi, af hvem det og

være kan, nogen Indpas skeer; men dersom det, imod

Forhaabning, enten allerede kunde være skeed, eller her-

1

efter maatte skee , det strax udi Vores Danske Cancellie

i

eUer Rentekammer, hvor det henhorer, tilkjendegiver,

47*
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1718. og Vores allemaadigste Resolution derom forvente; han

30. Mai. skal og alletider troligen overveie, og sig yderst lade

være angelegen alt, hvis Vort Land Island kan komme

til Gavn og Beste, og Intraderne til Forbedring, og

derom, saa ofte skee kan, med Vores Kammer -Collegio

correspondere, saa Intet efterlades, hvorved Vores Tjeneste

og Fordeel kan befordres, og derimod al Underslæb,

Egennytte og Utroskab, betages og afskaffes, langt mere

Vores sammesteds bestalte Foged udi Vores Indkomsters

og Rettigheders Oppeborsel i alle Maader assistere og være

beforderlig. — 2) Dernæst sig lade være angelegen, at

alle Vores Forordninger, Instructioner og Befalinger, som

allerede ere eller vorder given, saavidt hannem angaaer,

udi alt tilborligen efterkommes, og hvis hannem derudi

befales med slorste Flid forrettes, saavel som at Alle og

Enhver, Ovrighed og Almue, sig derefter tilborligen for-

holder. — 3) Han skal og have tilborlig Opsjun med

Justitien, at den tilborligen administreres, og at med

Formaliteten og Processernes Drift folges den Norske

Lovs Indhold, saa Ingen, være sig Geistlig eller Verdslig,

Rige eller Fattige, sig. med Aarsage derudover kunde

have at besværge, til hvilken Ende hannem skal være

tilladt, og, hvor han nogen Mislighed enten befinder

eller formoder, være anbefalet, i egen Person Retten,

være sig geistlig eller verdslig, at besoge, og der for-

nemme, om Retten paa ethvert Sted saa lovlig og til-

borlig administreres som det sig bor, saa og, saavidt

muligt er, eengang om Aaret eftersee alle Protocoller,

hvilke han skal lade igjenuemdrage og selv besegle, og

om Thingene lovlig holdes af lovkyndige Lavmænd, Sys-

selmænd og Laugrettesmæud , udi rette Tide, saa med

alting lovligen omgaaes; og dersom befindes skulde, at

Rettens Betjente ikke forstaaer deres Embede som de

bor, haver han dennem derfore ved Retten at lade tiltale
«

og fra Bestillingen suspendere, og slig Beskaffenhed strax

udi Vores danske Cancellie eller Rentekammer, til Vore«

nærmere allernaadigite Resolution, anmelde. — 4) Naar
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nogen verdslig Bestilling der paa Landet Jedig bliver, 1718.

skal han gjore Os allerunderdanigst Forslag om en dygtig 30. Mai.

og vederheftig Person, som han formener den vacerende
,
~'^m

Bestilling til Vores Tjeneste best at kunde forestaae, og

samme hans Forslag udi Vores danske Cancellie eller

Rentekammeret, hvor det henhorer, at indsende, og der-

fra forvente om Vi det allernaadigst vilde approbere,

eller anderledes derudi disponere. — 5) Han skal og,

paa Vores Stiftbefalingsmands Vegne og udi hans Fra-

værelse, tilligemed Bisperne, have Tilsjun med den gejst-

lige Jurisdictiou der udi Landet, og udi forefaldende

Sager efter Norske Lovs Indhold, saavidt muligt, sig

forholde. — 6) Han skal og aarlig indsende til Vores

Kammer-Collegio en fuldkommen Relation om det ganske

Lands Tilstand paa hvis fornoden gjores, saa her om
Landsens Beskaffenhed kan haves fuldkommen og klar

Underretning. — 7) Med Vores Kirker skal han, tillige

med Superintendenterne og Præsterne udi ethvert Stift,

have saadan tilborlig Indseende, at med deres Indkomster

forsjunlig omgaaes, Kirkerne forsvarlig vedligeholdes, og

at alting dermed tilgaaer efter den Anordning derom

gjort er eller vorder; særdeles skal han tilholde dennem,

som Kirkernes og Klosternes Indkomster og Oppeborseler

ere betroet, eller fremdeles aubetroet vorder, at de for

dets Indtægt og Udgifter aarlig rigtig Regenskab gjore,

og derfore noiagtig Qvitering tager. —
- 8) Hospitals og

Fattighuses Forstandere skal han, tillige med Superinten-

denterne og andre Vedkommende, efter Fundatsen til-

holde, deres Bestillinger forsvaiiigen at forestaae, og at

de derfore tilborlig Regenskab i rette Tide aflægger, saa-

vel som at med fattige Lemmers Indtagelse og Under-

holdning forholdes efter den Fundats og Skik, som ved

hvert Sted er gjort, indgaaet og bevilget. — 9) Derfor-

uden skal han alvorlig lade sig være angelegen, at naar

Nogen hannem med Vores Hoieste-Rettes Domme besoger,

han da strax og foruden Ophold befordrer Executionen,

efter enhver Doms Clausula, enten den lyder paa den
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1718. Skyldige til Fængsel, eller til Udlæg i hans Gods; og

30. Mai. hvis da den Skyldige enten nogen Boder til Qvæsthuset

^ eller andre er tildomt at betale, da dem strax ved Exe-

cution at inddrive, paa det Vores Iloieste- Rettes Domme

allerunderdanigst vorder, uden videre Proces, efterlevet.

— 10) Han skal og have flittig Correspoodencc paa alle

Havne, og informere sig om, hvorledes med Handelen

tilgaaer, og ei tillade at Nogen imod den satte Taxt

sine Vare forhandler, mens at dermed og ellers efter

Vores allernaadigste givne Octroye i alle Maader forhol-

des, og dersom noget beviislig Rlagemaal hannem i saa

Maader forekommer, haver han den, hvis Brost saaledes

befindes, efter Loven og Vores allernaadigste udgangne

Forordninger tilborligen at straffe, og Sagens Beskaffenhed

strax. udi Vores Rentekammer lilkjendegive. — 11) Han

skal og have noie Agt paa, at ingen Fremmede, som

paa Island at handle ei ere tilladte, der driver nogen

Handel med Vores Undersaattere, men samme, om det

er muligt, efter Octroyen at anholde og forfolge, paa

det Interessenterne kan njude Handelen ubeskaaren. —
12) Alle Supplicationer om /verdslige Sager, Fæstebreve

og andet deslige, som Undersaatterne til Os ville indgive,

skal til hanncm forst leveres, at han deres allerunderda-

nigste Begjerings Beskaffenhed kan examinere, og haver

han siden sin allerunderdanigste Erklæring , til videre

Vores allernaadigste Resolution, derpaa at tegne og Os

allerunderdanigst at tilskikke, og skal i lige Maadc om

de geistlige Supplicationer med Biskopperne conferere, og

tillige med deunem sin allerunderdanigste Erklæring der-

paa tegne. — 13) Og som Vores elskelige IJerr Fader,

salig og hoilovlig Ihukommelse, Kong Christian den

Femte, allernaadigst haver anbefalet Laugmændene (og

Biskopperne saavidt den anden Bog udi Vores Norske Lov

angaaer) den Islandske Lov efter Vores nye Norske Lov,

saavidt muligt, at indrette, saa skal han og dermed have

noie Opsigt, at sligt tilborligt vorder forrettet og

storste Flid forbedret, og saasnart muligt Projecten deraf
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indsende, hvoraf Copien i Landet skal forblive, paa det, 1718.

om det hidskikkede Exemplar forulykkedes, Vi et andet ^^J^p"
igjen kunde bekomme. — 14) Han skal og, tillige med
Vores Foged, boe paa Vores Gaarde Bessestæder, og den,

saa vel som Kirken, med tilborlig Sjun annamme, saa

og lovligen lade taxere og beskrive desscn Tilstand og

Beskaffenhed, baade om hvis derpaa allerede kan være

repareret og bekostet, saa vel som og til des Vedlige-

holdelse fremdeles kunde udkræves. — 15) Han skal og

med Flid erkyude sig, om nogen Metal eller Mineralier

der paa Landet kunde befindes, og Os derom gjore ud-

forlig Relation, saavel som allerunderdanigst Forslag,

hvorledes det Os kunde komme til Nytte og Brug, samt

hvis Os udi alle andre Maader, særdeles med Fiskeriets

og Haudelens Tiltagelse og Forbedring, samt Landsens

Opkomst, kunde være at observere og betænke. Givet

paa Vores kougelige Residence udi Kjobenhavn den 30.

Maji Anno 1718.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldenldve, 15. August.

ang. hvorledes forholdes skal med Suppliquer.

Khavjl 15. August 1718. - Dette Reskript findes

ikke at være publiceret i Island. Norske Tegn. XX, 538b
;

M. Ket. III, 364; Fogtm. III, 383.

Frederik den Fjerde #c. V. S. G. og B. T. Efter-

som du udi din til Os af den 22. Maji næstefvigt indkommen

alleiuuderd. Memorial haver ibland andet allerunderd. ind-

berettet Beskaffenheden udinden den Misbrug med Sup-

pliquer, som fra Vort Land Island uden Vedkommendes

Erklæring, imod Loven og andre derom gjorte Anordninger,

overleveres, at de fleste, som ere uden Erklæring, opsættes

af Kjobmændene og indgives i Kjobenhavn, hvorved tit

og ofte en og anden Omstændighed supprimeres, som,

om de kom for Lyset, kunde være Supplicanterne hin-

derlig i deres Ansogninger, og du derhos, til saadan

Misbrugs Afskaffelse, og den Confusion, som derved for-

årsages, at forebygge, allerunderd. gjor dette Forslag,
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1718. at det udi Island, som udi andre Tilfælde saa ogsaa med

15. August. Supplicationer, efter Vores Norske Lovs I. Bogs 24. Ca-

pitel
1 blev forholdet, samt efter Vores allern. udgangne

Forordning af den 20. Februarii Anno 1717, dens 9de
§,

dennem betræffende, som Supplicationer for Andre op-

sætte og concipere, hvorved da i Særdeleshed om de

Suppliquer, som der fra Landet uden Paaskrift, efter

Loven og de allernaadigst meddelte Instruxer, udi Vores

Cancellic eller Rentekammer kunde vorde indleverede,

der ei maa antages undtagen udi de Tilfælde, hvor

Loven ingen Paaskrift udkræver, nemlig naar Nogen sig

over Befalingsmændenes eller sin (ivrigheds Forhold kunde

have at besværge, paa det at ved slig allernaadigste An-

ordning saavel om Supplicanternes Personer, som udi et

saa vidt fraliggende Land er fornoden, som og om deres

Ansogningers egentlige Beskaffenhed, alletider her kunde

haves den fornodne Oplysning og behovende Underretning,

hvorved ogsaa kunde forekommes den Tidsspilde, til Sup-

plicanternes egen Præjudice, som ellers forlober, forinden

de uden Paaskrift indkomne Suppliquer og Memorialer

til Landet igjen kan tilbageskikkes, og derpaa den be-

hovende og fornoden Underretning og Erklæring ind-

hentes. Saa give Vi dig hermed allernaad. tilkjende, at

Vi forberorte dit Os allerunderd. gjorte Forslag allernaad.

haver approberet, og er Vores allernaad. Villie og Befa-

ling , at du det saaledes efter samme dit Forslag til

Vedkommendes allerunderdanigste Efterretning udi Island

lader publicere. Derefter du dig allerunderdanigst kan

vide at rette. Befalendes <fcc. Hafniæ d. 15. Augusti 1718.

1719. Forordning om det stemplede Papirs Brug
23^Januar. over begge Kongerigerne Danmark og Norge*

Khavn 23. Januar 1719. - Ikke publiceret i Island,

men dog anvendt der i Forbindelse med For. 31. Januar 1691,

23. Februar 1692 og 10. Okt. 1699, med Hensyn til Afdrag

l

) I Originalen synes at have staaet: «26. Cap.», der passer

til Danske Lov.
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i Embedsmænds Gager, jfr. Tifeindi fra aføfngi 1847, S. 554 1719.
og 557. Ophævet ifolge kgl. Resol. 31. Okt. 1848. Rentek.--—

-

Exped. Prot 37, 158—181; Original -Aftryk i det kongel. og 23
'
Januar -

Universitets Bogtrykkene; Qvart-Forr. 1719, S. 26—47. Rubr.

hos Schou II, 381. — Uddrag.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. Å. V.

5) Alle Vore Civil -Betjente, fra den hoieste til den

nederste, saavel som militaire Officerer og de med den-

nem lige Gage nyder, indtil Ritmestere og Capitaiuer

iuclusive, saavel ved de gevorbene Regimenter som

Landmilitien , skulle pligtige være til stemplet Papir til

de Qvilteringer, som for deres Gage bor udgives, een

Pro Centum af deres Gage at betale, som dennem ved

Afregning og Assignation skal kortes. Paa lige Maade

forholdes med dem, som til Vores Fornodenbed gjore

Leverancer. : Givet paa Vores kongelige Re-

sidentz udi Kjobenhavn den 23d0
Januarii Anno 1719.

Plakat ang. Forbud mod Udforsel af Uld 14. Febr.

m. v. Khavn 14. Febr. 1719 V— Sieii.Reg.50,

28b—29; Original -Aftryk i det kongel. og Universitetets Bog-

trykkene; Qvart-Forr. 1719, S. 49; Rubr. hos Schou II, 382.

Forbud angaacnde Ulds Udforsel af Danmark, og

Anordning om dets Indkjob til det Manufactur, som Hans

Majestæt selv lader indrette.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V., at, som Vi

af kongelig Omsorg for Vores kjere og troe Undersaatter

her i Vort Rige Danmark i Almindeligbed, deres Gavn

og Beste, og at fattige Mennesker kunde finde Lcilighed

ved taalelig Arbeide at fortjene deres nodtorftige Under-

holdning, allernaadigst have funden for got, selv et Ulden-

Manufactur her i Vores Kongelig Residentsstad Kjobenhavn

at lade indrette, og derpaa at lade gjore adskillige Slags

uldene Vahre, saasom Klæde, Bay, Sars og andet, hvoraf

for det forste Vores Militie kunde klædes, og de Penge,

som ellers derfor gaaer ud af Riget, her forblive, saa

til samme Manufacturs Begyndelse og Fortsættelse byde

ophævet ved Toldforordn. 26. Nov. 1768 (Schou).
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17 J 9. Vi og hermed allernaadigst befale, at aldeles intet af den

'TT^TT^ Uld, som sammesteds falder, maa tilstedes ud af Riget
14. Febr. 7 " D

til fremmede Steder at fores eller bortselges, under en

Rigsdalers Straf for liver Pund Uld der i saa Maader

bliver attraperet, hvoraf Angiveren nyder en Trediedeel

og det ovrige kommer Manufacturen til Nytte ; til hvil-

ken Ende en vis Person fra Fabriquen her skal udnævnes

og Fuldmagt gives Ulden at annamme og den i rede

Penge at betale for saa billig Priis, at den Kjobende og

Sclgende dermed kunde være tilfreds; og skal ellers

overalt af den, som saaledes er ordineret Ulden at imod-

tage og den at betale , Steden og Tiden kundgjores, hvor

de, som Uld haver at afhænde, den kunde levere. Vi

ville og allernaadigst hermed have befalet, at de islandske

Participanter den Uld , som de ud fra Island lader fore,

til ingen anden end til Fabriqven her maa selge eller

forhandle, og det for den Courant Priis, som den islandske

Uld her gjelder. Hvorefter alle og enhver, som Uld kunde

have at selge og afhænde, og den ei til deres egen eller

Huses Rrug kunde behove, og andre Vedkommende, sig

allerunderdanigst haver at rette; bydendes derfore og

hermed befalendes Vores Grever, Friherrer, Stiftbefalings-

raænd, Amlmænd, Landsdommere, Præsidenter, Borge-

mestere og Raad, Fogder og andre, som delte Vores

Forbud og Anordning under Vores Cancellie-Segl til-

skikket vorder, at de det til alles Efterretning paa be-

horige Steder strax lader læse og forkynde, saa og at

Vores Toldere, saavidt som dennem herved kunde angaae,

sligt i alle Maader tilborligen i agt tager. Givet paa

Vort Slot Rjobenhavn den 14 Februarii Anno 1719.

io. Marts. Forordning ang. Indretningen af Suppliquer

til Kongen og Collegierne. Khavn 10. Maris

1719 — Ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 50, 40b—41

;

For. 3. April 1771.
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Original - Aftryk i det kongelige og Universitets Bogtrykkene; 1719.
Qvart-Forr. 1719, S. 50—52; Schou II, 382. 10. Marts.

Forordning aulangende at de, som indskikker Rela-

tioaer, Memorialer eller Suppliquer, til Hans Maj*,

Cancellierne, Rentekammeret, Admiralitetet, Gcneral-

Commissariaterne, eller andre Collegier, skal separere

Materierne og ei indfore udi en Relation, Memorial eller

Supplique, flere Materier end de, som til ethvert Sted

henhorer, med videre.

Vi Frederik den Fjerde <fcc. G. A. V., at, som af

de hidindtil saavel immediate til Os selv , som til Vore

Collegia indkomne Memorialer, Relationer og Skrivelser,

fra Vores Betjente og Undersaatter , er fornommen , at

undertiden udi en saadan Memorial eller Skrivelse ad-

skillige Materier er bleven indfort, hvoraf snart et, snart

et andet, enten til Vores Cancellier, Rentekammer, Ad-

miralitet, eller de andre Collegiis, Vores Land- og Soe-

Etats General -Commissariat, henhorer, og naar saadanne

endelig et af ovenmeldte Collegier vedkommer, de da,

imod den der gjorte Anordning, haver været saaledes

ihlant hverandre blandet, at Materiernes Fordeling ei,

uden mærkelig Hinder og foraarsaget Uordning, kan fores

i Værk, formedelst saa mange Posters Beviislighed, som

dog, saavidt mueligt, separate og tydelig haver kundet

bleven sorteret, vidtloftigen maa soges, saa have Vi,

efter saadanne Omstændigheder, allernaadigst for got be-

funden at anordne og befale, som Vi og hermed anordne

og befale, at, naar en eller anden noget kunde have at

soge, referere eller besvare, som med andre Sager aldeles

ingen Connexion haver, eller ikke horer tilsammen, en-

hver Materie da udi en separat Memorial eller Skrivelse

skal anfores, paa det saaledes^Expeditionerne, til enhvers

Efterretning og Forhold, saa meget mere ordentlig kunde

vorde befordret; til hvilken Ende Vi hermed allernaadigst

°g alvorligen ville have befalet, at Enhver, som noget,

eftersom for er meldt , kunde have at gjore Ansogning,

Forestilling eller Relation om, skal strictc allerunder-
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1719. " danigst i agt tage og forholde sig efter Vores den 20.

^TT^T^ Februarii Anno 1717 om Solicitationer og Expeditioner
10. Marts.

, . , . . .

allernaadigst given Forordning og gjorte Anordning,

baade med at skrive deres Snpplicationer og Memorialer

paa stemplet Papir, saa og med troværdige Attester for

dem , som ere fattige og kunde blive foraarsaget noget

at soge, om deres Uformuenhed til det stemplet Papirs

Betaling, at forskaffe, som om Ansogningernes, Relatio-

nernes og desliges Indlevering, hvilken Forordning og

Anordning Vi overalt i begge Vore Riger ved Trykken,

til Alles og Enhvers Efterretning, ved Retterne, saavel i

Kjobstederne som paa Landet, haver ladet kundgjore, og

ydermere allernaadigst ville, at saavel Stiftbefalings-

mændene og Amtmændene, som Landsdommerne, Magi-

straten i Kjobstederne og alle andre, hvilke bemeldte

Forordning og Anordning er tilskikket, at de den samme

paa alle Steder, hvor Retten holdes, lader anslaae. Vi

ville og allernaadigst, at alle og enhver Vores Betjente

og Undersaalter , være sig geistlige eller verdslige, naar

de til Os immediate nogle Relationer, Memorialer eller

Suppliquer, allerunderdanigst indsender, skal være plig-

tige paa Convoluterne at tegne, til hvad for et Collegium

Indholden henhorer, saasom til det Danske Cancellie, til

det Tydske Cancellie, til Krigs -Cancelliet, til Rentekam-

meret, til Admiralitetet, eller til Land- eller Soe-Etatens

General -Commissariat. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerunderdanigst haver at rette. Thi

byde og befale Vi hermed Vores Grever og Friherrer,

Stiftbefalingsmænd , Amtmænd , Landsdommere
, Laug-

mænd, Præsidenter, Rorgemestere og Raad, Fogder og

alle andre, som denne Vores Forordning under Vort

Cancellie -Segl tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder til Alles Efterretning strax lader læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Kjobenhafn den 10. Martii Anno 1719.

3i. Marts. Forordning ang. Adskilligt Justitien vedkom-

mende. Khavn 31. Marts 1719. — Erklæret gyl-
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dig i Island med Hensyn til Aastæds-Sager ved For. 11. Juli 1719.
1800 § 20, men ikke publiceret der; jevnf. For. 23. Aug.

31 jyjarts

1793, bekjendtgjort i Island 1794. Siell. Reg. 50, 57b-59 ; —
Qvart-Forr. 1719, S. 50-52; Schou II, 384-385.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at, som ved

Retterne i Vore Riger Danmark og Norge udi endeel

Sager forekommer de Tilfælde, som ikke alene giver An-

ledning til stridige Domme, men foraarsager endog lang

Ophold ved Appellation fra Ret til anden, da, til Sligt

at forebygge, have Vi allernaad. for got befunden udi efter-

folgende Poster saaledes at anordne og befale, som folger:

1) Alle og enhver, som herefter enten som Sam-

frænder eller Commissarier , efter Vores allernaad. Be-

faling forretter noget Skifte, skal, saasnart Skiftet er

tilendebragt, tinder 100 Rigsdalers Straf og de Umyndiges

Tiltale, naar de haver opnaaet deres myndige Aar, være

tilforpligtede strax at indgive til den Jurisdiction , som

Skiftet ellers efter Loven tilkom at forvalte, hvor mange

de Umyndige ere, hvad dem udi Arv er tilfalden, og

hvorndi Midlerne bestaar, da Ovrigheden under lige Straf

strax skal ordinere de Umyndige Formyndere efter Loven
;

saa skal og, naar Skifteforvalterne have anmeldet Ovrig-

heden hvorledes Skiftet er udfalden, Ovrigheden saadant

udi Byens Bog lade indfore og protocollere. — 2) Alle

og enhver, som enten allerede har bekommet, eller her-

efter kan erlange Moratoria, skal tilforpligtet være aarlig

udi rette Tid at betale Rente til alle sine Creditorer,

og hvis det ikke skeer, da Moratorium ei at være den

Creditor hiuderlig, som sine Renter ikke bekommet haver,

til Doms og Executions Erlangelse for Capital, Rente og

Omkostning. Skulde det og befindes, at Nogen, som har

Moratorium, skulle have Formynderskab eller andre

publique Midler at forestaae, da skal han være tilforplig-

tet, derfor strax at stille noiagtig Forsikkring, eller at

lide Execution derfor, baade udi Midler og paa Person.

°g paa det enhver desto bedre kan tage sig Vare for

Skade, saa ville Vi allernaadigst, at Enhver, som allerede
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1719. kan have bekommet slige Beskjermelsesbreve for Person

31. Marts, eller Midler, skal inden tredié Thingdag efter denne

Vores allernaadigste Forordnings Publication, lil sit

Værnething samme lade læse og protocollere
, og de,

som Vi det efterdags allernaadigst ville forunde, til

næste eller andet Thing efter at det er dennem tilhænde-

kommen, saafremt det skal være dem til nogen Befrielse.

— 3) Som Lovens V Bogs 24de
Capitels 51 de

Artikel 1

forbyder Execution paa Livet efter Underrettes Domme

udi Troldoms og Drabs Sager, for Confirmatiou af Over-

retten er paafulgt, saa ville Vi allernaadigst, at dermed

ligeledes i alle andre Livs -Sager skal forholdes 3
.
—

. 4) Alle og enhver skal udi Eiendoms Sager og Aasteds

Trætter, som angaaer Grændser og Skjel udi Mark, Skov,

Fiskevand, Molledam og andet deslige, saavel som udi

Kjobstederne om Tagrender, Rendestene, Fortog &c,

være tilforpligtede af kyndige og upartiske Folk at lade

gjore Afvisning paa Stederne, som de trætter om, hvoraf

de i alle Retterne han betjene sig, saaledes at Stedets

Situation med alle fire Vinde og andre Omstændigheder

efter begge Parters Til.staaelse rigtig er bragt paa Papiret,

til hvilken Ende saadan Forretning bor skee udi alle de

stridende Parters Overværelse. — 5) Saa ville Vi og aller-

naadigst, at til nye Documenters Fremlæggelse for Vores

Hoiesteret maa allerunderdanigst soges Bevilling, omend-

skjondt de ere over tre Aar gamle, men ingenlunde paa

Domme som for tre Aar ere afsagte. Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette;

og paa det ingen sig med Uvidenhed skal undskylde, saa

byde og befale Vi hermed Vores Grever og Friherrer,
#

Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre,

som denne Vores Forordning under Vores Cancellie-Seigl

tilskikket vorder, at de den paa alle behorige Steder,

*) N. L. 1-22-53.
a
) For. 19. August 1735 § 6.

i
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til Alles Efterretning, strax lader læse og forkynde. Givet 1719.

&c. Hafniæ den 31. Hartii 1719. —•

—

31. Marts.

Reskript til Biskopperne i Island, Mag. Jon 29 Mai.

Vidalin og Steinn Jonsson, ang. Revision af

den geistlige Lov og Ritualet. Ottense 29. Mai

1719 i
. — Norske Tegn. XXI, 5G; M. Ket. III, 366-367;

Fogtm. III, 403; Kriegers Grundlag S. 124. .

Frederik den Fjerde &c, V. B. T. Eftersom Vores

elskelig kjære Herr Fader, salig og hdiloflig Ihukommelse,

den 14. Aprilis 1688 alleruaad. haver befalet forrige

Superintendenter der i Vort Land Island, afg. Mag. Theo-

doras Thorlacins og afg. Mag. Jonas Wigfusius, at de, tillige

med nogle af de kyndigste Provster udi de dem aube-

troede Stifter, skulde foretage dem den anden Bog om

Geistligheden i den norske Lov , som samme Tid blev de

daværende Laugmænd, Sigurdur Bjornssen og Magnus

Joenssen, tilsendt, og den flitteligen eftersee og overveie,

hvorvidt de formente den islandske Lov, saavidt Geistlig-

heden alene angik, derefter kunde indrettes og dermed

overeens komme, paadet at en Uniformitet og Lighed udi

den norske og den islandske Lov, saavidt allermest muligt

var, kunde blive observeret, og saadan deres Betænkende

til Vores danske Caneellie, til videre kongelig allernaa- •

digste Resolution, indsende, med videre samme Befalings

Indhold, som I af hosfolgende Copie deraf kan see og

fornemme, og Vi af en fra Os elskelig Herr Ulrich Chri-

stian Gyldcnlews &c. til Os indkomne allerunderdanigste

Memorial, med hosfoiet Extract af eders til hannem om

Kirke -Etatens Etablissement der i Landet indgiveu For-

slag og Betænkning af 11. September 1717, have for-

Gummen, at der ingen fuldkommen Kirke-Ritual skal

være, saa at nogle Særsindede skal forrette Tjenesten

efter deres egen Tykke, og at den geistlig Lov samme-

steds skal være meget adspred , dunkel og uvis i adskil-

l

) Reskript 12. Mai 1727.
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1719. lige Poster-, den ældgammel Lov som der haves, Christenret

29. Mai. kaldet, og efter hvilken der i endeel Sager dommes, ei

heller skal komme overeens med Religionen eller Vores

souveraine Regjering; saa skal ei heller den gamle Kirke-

Ordonuance, som i Begyndelsen har været indrettet efter

Norge, og siden, efter salig og hoiloflig Ihukommelse

Kong Christian den Fjerdes Befaling, i det islandske Sprog

bleven translaterct, komme overeens med forbem*8 Vores

souveraine Regjering eller Landets Beskaffenhed: da er

Vores allernaadigste Villie og Befaling, at, saafremt der,

efter forberortc Vores sal. Herr Faders allernaadigst ud-

givne Befaling, med bemeldte anden Bog i den norske

Lov efter Landets Beskaffenhed at indrette er begyndt

noget, I da dermed continuerer og det til Endskab brin-

ger, men hvis Intet endnu er gjort derved, I det da

fordersamst foretager, og om noget derudi skulde findes,

som ei egentlig er practicabelt der i Landet, da det

efter Landets Beskaffenhed indretter, til hvilken Ende Vi

og allernaadigst have funden for got, eder Laugmændene

og nogle af de dygtigste eller kyndigste Mænd der paa

Landet at lade adjungere, hvorom Vi og saavel bemeldte

Laugmænd, som for
ne Herr Ulrich Christian Guldenlcw,

allernaadigst Ordre have tilsendt. . Vi tilskikke eder og

herhos et Exemplar af den for Vore Riger Dannemark og

Norge den 25. Julii 1685 allernaadigst udgangne Ritual,

for at indrettes af eder ligeledes efter Landets Beskaffen-

hed; og haver I eders Conclusum udi begge Dele, til

Vores videre allernaadigste Approbation, til Vores danske

Caneellie at indsende. I haver Os ellers med forderligste

allerunderdanigst at referere, at I denne Vores allernaa-

digste Ordre haver bekommet. Dermed &c. Ottense den

29. Maji 1719 ^
— *

') I Stiftamts-Archivet i Island, A. 32, findes et i Anledning

af forestaaende Reskript paa Dansk forfattet Udkast til

Lovens anden Bog af Biskop Jon Vidalin, ledsaget af et

Brev til Amtmanden, dat. aGarde Præstegaard 9. Ju,i

1720«, hvor i loves Motiverne til dette Udkast; disse fin-
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Reskript til Laugmændene i Island, Paul 1719.

Jonsson Vidalin og Oddur Sigurdsson, ang.
2
^_

Ma
^

Udarbeidelsen af en Lovbog for Island. Ottense

29. Mai 1719. — Publiceret paa Althinget 1720 og trykt

i s. A. Althingsbog Nr. VIII; Norske Tegn. XXI, 58; Uddr.

hos M. Ket. III, 472—473 og hos Fogtm. 111, 404.

Frederik den Fjerde &c. Eftersom Vores elskelig

kjære Herr Fader .... [som i foregaaende Reskript] ....

Maguus Joenssen tilsendt, for derefter, saavidt muligt

var, den islandske Lov at indrette, og til den Ende den

flitteligen eftersee kunde blive observeret, med

videre samme Befalings Indhold
, og Vi nu allernaadigst

have funden for got, at befale Os elskelige Mag. Jon

Thorkelssen Widalin, Biskop over Skalholt Stift, og Herr

Steen Joenssen, Biskop over Hole Stift i bemeldte Island,

at saafremt der, efter forberorte Vores salig Herr Faders

allernaadigst udgiven Befaling, med bemeldte anden Bog

i den norske Lov efter Landets Beskaffenhed at indrette

er begyndt noget, de da dermed skal continuere og bringe

det til Endskab, men hvis intet endnu skulde være gjort

derved, da det fordersamst at foretage, og om noget

derndi skulde Gndes, som ei egeutlig er practicabelt der

i Landet, det da efter Landets Beskaffenhed at indrette,

des og i samme Pakke med Paaskrift: «Remarques ved

Projecten af den anden Bog udi Loven«. Som lMedrevi-

sorer af dette Udkast foreslaaer Biskoppen i det ommeldte

Brev to Provster og to Sysselmænd af hvert Stift, og

navnlig af Skalholt Stift : Provsterne .I6n Hallriérsson til

Hitardal og Jéhann l>6r&arson til Hruna, samt Syssel-

mænd: Hakon Hannesson i Rangarvalla og Orm Dafcason

i Stranda Syssel; men Biskop Vidalin dode snart efter,

den 30. August 1720. Af Biskop Vidalins Udkast findes

en Afskrift i det kgl. Biblioth. Uldallske Saml. Nr. 331.

4 t0
. — Af Reskript 12. Mai 1727 sees, at Biskop Steinn

Jénsson paa Holum har i 1726 indsendt et udarbeidet

Udkast til anden Bog til Over-Sekretair Moinichen.

'
N

48 -
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1719. og at I, tillige mod nogle af de dygtigste eller kyndigste

29. Mai. Mænd der i Landet, bemeldte Biskopper derudi skulle

r"
pr"

,'^y adjungeres, saa er Vores allernaadigste Villie og Befaling,

at I retter eders Leilighed efter, paa Anmoding, derom

med dem og de ommeldte Mænd, som Vi allernaadigst

have befalet Os elskelig Herr Ulrich Christian Guldenlew,

Herre til det Grevskab Samsoe &c. og Friherskabet Mar-

selisborg, Ridder, Vores General- Admiral, Oberkammer-

herre, Stiflbefalingsmand over forbemeldte Island og

General-Postmester i Vort Rige Norge, at lade udmelde,

at træde tilsammen og eders Conclusum derover, til

Vores videre allernaadigste Approbation, til Vores danske

Cancellie indsender. Del samme I og, tilligemed nogle

af de lovkyndigste Sysselmænd der i Landet, haver at

gjore, saavidt den norske Lov i Almindelighed og den

islandske angaar, og det ifolge af forbemeldte Vores

salig Herr Faders til forrige Laugmænd allernaadigst er-

gangen Befaling af den 14. Aprilis 1688, hvoraf herhos

rigtig Copie folger. I haver Os ellers med forderligste

allerunderdanigst at referere, at I denne Vores Allernaa-

digste Ordre haver bekommet. Dermed &c. Ottense den

29. Maji 1719 K

) I Anledning af dette Reskript har Laugmand Vidalin ud-

arbejdet et fuldstændigt Udkast til en Lovbog (med Und-

tagelse -af 2i#B Bog), hvoraf l
,e

, 3d,e
, 4de og 5" Bog

(respekt. 25, 24, 9 og 13,Capp.) findes blandt M. Stephen*

lens Haandskrifter paa Universitets- Bihliotheket, Nr. 38;

Bemærkninger dertil af flere Sysselmænd, navnlig l>orsteinn

Sigurfcsson og J6n Jénsson (i Greniv/k, Eyjaf. Syssel) &n"

des i Stiftamts-Archivet i Island, A. 32. — lovrigt danner

dette Udkast af Vidalin Grundlaget for alle de folgende

Fqrsog til Udårbeidelse af den islandske Lovbog, hvis For-

fattere have deels ' udskrevet deels oversat hans Arbeide,

tildeels med Udeladelser af enkelte Capitler og Paragra-

pher, jevnf. M.Stephens. Mscrr., Nr. 73 4"; Finn. Joh.

Hist. Eccl. Isi; III, 540; Th. Sveinbjornsson ,
Æfisaga

Pals VIdaJins (foran i Vidalins FornyrM L B. S. LXI).
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Kongelig Resolution ang. UdfSrsel af islandsk 1719.

Fisk. Khavn 4. Septbr. 1719. — Rentek. Relat. iT^tbiv
og Resol. Prot. 78, 318.

Vi approberer alleroaadigst Kammerets Betænkning,
'

og bevilliger at de samtlige islandische Interessenter en

Quantum af 2 å 300 Skippund torre Fisk maa udfore.

Kjobeuhavns Slot den 4. September 1719.

Reskript til Kjobenhavns Magistrat, ang. il. Decbr.

Forbud mod at sælge Uldskind til andre end den

kongelige Uldmanufactur-Fabrik. Khavn den il.

Decembr. 1719. — SiélL Tegn. LXH, 334b ; Uddr. hos

Fogtm. III, 418.

Frederik den Fjerde &c. V. G. T. Vi give eder

hermed tilkjende, at Vi allernaad. have bevilget at Kjob-

manden "Wittebold maa nu tilbage bekomme deu Partie

Skind med Uld paa, som endnu kan være i Behold af de

Skiud, hvilke, efter Vores til eder den 23. Maji næst-

afvigte 1 allernaadigst ergangen Befaling, fra hannera er

bleven annammet, og ikke til Vores egen Uld-Manufacturs

^abrique er bleven forbrugt, og samme til fremmede

*) Reskr. 17. April 1719 til Magistraten befaler, i Henhold

til dét gjorte Forbud mod Udforsel af Uld, at «al den

Uld, saavel som Lamskind med Uld paa, som enten hos

Kjobmændene eller andre af Indbyggerne her i Staden

kan findes, det være sig enten samme Uld og Skind den-

nem selv tilhorer, eller de dem kan have udi Commission

for andre», skal leveres til Kammerraad Lautrup, til Brug

for den kgl. Uld-Manufactur-Fabrik, mod contant Betaling

af Indkjobsprisen «og ellers som billigt kan være«. (Siell.

Tegn. LXII, 128-129). - Reskr. 23. Mai s. A. til Magi-

straten befaler, at Kjobmand Wittebold i Kjobenhavn,
som skulde have kjobt «en Partie Lam- eller Faare-Skind
med Uld paa» for hollandsk Regning, skulde ufortovet
afgive samme, og hvis ban ikke frivillig gjorde det, skulde

Magistraten «ved Rettens Middel» lade hans Skind tage og
levere til Kammerraad Lautrup (Siell. Tegn. LXII, 177).

48* •
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1719. Steder herfra udfore, og er Vores allernaadigsfe Vijjie og

11. Decbr. Befaling, at I strax den Anstalt gjor, at bemeldte Skind,

udi Vedkommendes Overværelse, paa lige Maade som de

ere annammede, til hannem igjen, uden nogen Ophold,

bliver udleveret. Ellers ville Vi allernaadigst, at I strax

for eder kalder de islandske Kjobmænd her i Staden, og

dennem i Vores Navn tilkjendegiver , at de ikke her til

Indbyggerne maa afhænde nogen af de Skind, som enten

allerede nu nylig med Skibene fra Island ere hidkomne

eller endnu ventes, og særdeles de Skind med hvid Uld

paa, for end at Vi deraf forst have bekommet hvad Vi

til Vores Uld-Manufacturs-Fabrique kan behove og for-

lange. Derefter 1 eder allerunderd. kan vide at rette.

Befalendes <fcc. Hafniæ den 11. Decembris Anno 1719.

1720. Kammerrets Ordningen. Khavn 18. Marts

18. Marts. 1720 1
„ — Publiceret paa Althinget 11. Juli 1720 og

trykt i s. A. Althingsbog, Nr. xi. — Rentek. Exped. Prot.

38, 385—418; Original- Aftryk i det kongelige og Universit.

privilegerede Bogtrykkene; Qvart-Forr. 1720, S. 70—95;

Schou II, 397—420.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at, eftersom

den af Vores kjære Herr Fader, salig og hoilovlig Ihu-

kommelse, den 30. Julii 1684 allernaadigst udgivne

Kammer-Rets Ordning ikke med nærværende Tid i alt

kommer overeens, saa have Vi allernaadigst fundet for

got, den samme, til allerunderdanigst Efterretning for

Vores vedkommende Betjeuter og deres Forlovere, samt

alle andre, som nogen Sag for Vores Kammer -Collegio

kunde have at udftire, eller der bor at svare, saaledes

som fol ger, at fornye og forandre, hvorefter enhver Ved-

kommende, uden nogen Indvending, sig i alle Maader

stricte haver at rette og forholde, eller ogi om noget

derimod begaaes eller forsommes, uden nogen Exception

derfor at lide og undgjelde.

f

) For. 17. Febr. 1774; Rentek. Skr. 11. Mai 1748.
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A

I. Cap. Om Bentekammer Sager og Processernes Maade. 1720.

— I) Enhver, som Vores Intrader, være sig Penge, Korn 18. Marts,

eller andre Vare, enten visse eller uvisse Indkomster, bliver

betroet at oppebære, og ei derfore gjor rigtig Rede og Regn-

skab udi rette Tide paa Vores Rentekammer, elier om han

nogen Beholdning haver, den ei strax fra sig efter Ordre

leverer til dem, som den af ham skal annamme, og

ellers ikke strax betaler efter den hannem fra Rente-

kammeret tilsendte Bereigning over hvis han efter Deci-

sion paa Antegnelserne udi hans Regnskaber skyldig

bliver, saafremt han ikke kan afbevise dot, som hannem

til Mangel er slaget og kræves, inden den bannem derudi

forelagde Tid, til Vores allernaadigste Qvitances videre

Erlangelse, lider og undgjelder derfor efter Vores Kammer-
,

Collegii Dom. — 2) Ligesaa skal alle de, som med Cou-

tracter eller Forpagtninger ere Os forbundne, saasnart

Terminerne ere forbi, forklare udi Vores Rentekammer,

hvorledes Contracterne eller Forpagtnings- Brevene ere
• • • ,

efterlevede, omendskjondt ei derfra skeer nogen Erin-

dring, og skal de sig derfra med Qvitantø forsyne, imod

Contractens eller Forpagtnings -Brevets og behorige Docu-

menters Overlevering, eller staae derfor under Kammer-

CoIIegii Kjendelse. — 3) Dersom og nogen Vores Betjente

enten ved Rentekammeret, eller som staaer for Regnskab,

haver i saadan sin Bestilling begangen nogeu Forseelse,

som ikke hans Ære eller Liv angaaer, eller og nogen .

Tvistighed falder imellem Betjenterne indbyrdes om deres

Oppeborseler, bor derudi af Vores Kammer-Collegio dom-

mes. — 4) Dersom af Regnskaberne evlan^cs nogen Un-

derretning om , at Nogen maatte have tilbragt sig enten

nogen videre Betaling end hannem med Rette tilkommer,

eller og haver given sin Qvittering for annammede Vare

eller Penge, som ikke findes at være kommen Os igjen

tilgode, da skal den samme paa Kammer-Collegii Skri-

velse sig fombiehg^ inden den derudi forelagde Tid,

erklære, hvorledes derfor er skeet Os tilborlig Rede og

Rigtighed
,
og hvis han ikke i sit næste Aars Regnskab,
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1720. forend han derom bliver erindret fra Kammeret, viser

18. Marts, selv sin Feil at have ændret, lider han derfor og und-

gjelder efter Kammer -Collegii Sigelse. — 5) Ingen Paa-

skud paa Tjeneres eller Fuldmægtiges Forseelse bor ansees

enten Os eller Vores Undersaatter og andre , som Skat,

Told eller anden Rettighed erlægger, til Skade, eller den-

nem til Befrielse, som staaer Os for Regnskab, eftersom

Vi ikke deres Tjenere, men dennem selv, haver Bestillin-

gen betroet, saa at saadanne Vores Beljenter, om de enten

formedelst deres Udygtighed eller Magelighed vil bruge

Tjenere eller Fuldmægtiger, skal selv indstaae for al

/ . Skaden, og være tiltænkte at forvare sig saaledes med

Caution eller i andre Maader, forend de dennem antager,

at de maae være forsikkrede om deres Troskab, og vide,

hvor de igjen kan soge deres Skade. — 6) Og maa In-

gen udi forskrevne Sager, enten han er Hovedmand eller

Forlovere, af hvad Stand og Condition han og er, euten

han er udi Tjeneste eller ikke, og ihvor han udi Vores

Riger og Forstendomme enten haver haft sin Bolig, Op-

hold og Tilhold, eller endnu haver, skyde sig til sit

Værnething, men han udi alle forskrevne Sager bor for

.Vores Kammer -Collegio immediate indstevnes, og der

endelig dommes, undtagen i de Sager, som ved a parte

Forordninger er anbefalet, for andre Retter forst at skal

paatales. — 7) Alle ovenbemeldte Sager, hvorudi nogen

bor soges enten for Gjeld til Os eller anden Rettighed,

skal af Vores Kammer- Advocat, naar han dertil bliver

beordret, uden Ophold og strax for Vores Kammer-

Collegio, efter Indstævning, paatales, og strax til Ende

bringes, under Straf for den, som nogen Ophold derudi

foraarsager, eller Processens Drift eller Endskab forsom-

mer, hvilket ved Dommens Afsigelse kan i Agt tages,

hvorfor og Vores Kammer-Advocat, til sin Befrielse, skal

Tid efter anden give Kammer-Collegio tilkjende, hvorledes

han avancerer med deslige Sager, som hannem er befalet

at udfore, og at han gjor sin storste Flid dennem til

Endelighed at bringe, men naar Vores Betjente have
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Tiltale til hverandre om Intradernes Oppeborsel , fore de 1720.

selv deres Sager ud for Kammér-Collegio. — 8) Dersom 18. Marts,

ellers Nogen haver at besværge sig over Vores Betjenter,

som Vores Intraders Oppeborsel er betroet, formedelst

Forurettelse, da, saafremt Vores Rentekammer befinder

Sagen at være af den Betydenhed, at de ikke selv derudi

vil decidere, stander det den Klagende frit for, sine Sager

for Betjenternes Værnelhing at udfore, hvortil ham, om

han det forlanger, den fornodne Underretning paa Rente-

kammeret ei maa veigres. Skulde det og befindes, at no-

gen saadan Vores Betjente skulde paalægge nogen af Vores

Undersaatter Execution for nogen Slags Skat, som til Be- -

tjenten selv eller Fuldmægtig maatte være betalt, da skal

han ikke alene erstatte al den Skade, som den Forurettede

derved haver lidt, men eudog derforuden betale til han-

nem tredobbelt saa meget, som han har fordret af det

der var betalt, og skeer det anden Gang, da have mist

sin Bestilling, foruden fornævnte Straf. Men dersom den

Forurettede sin Prætensiou, med de i Hænde havende

Bevisligheders Overlevering, til Os overdrager, da skal

Vores Kammer-Advocat den strax paa Vores Vegne for

Kammer-Retten udfore. — 9) Stævningerne skal udstedes

fra Vores Rentekammer, under Vores Rentekammer Seigl,

over Hovedmanden og Forloveren tillige, hvor det for-

noden gjores, og skal forkyndes for de Indstævntes Bopæl

og paa den Maade Loven ommelder. — 10) Stævnemaals

Terminen skal efter Forkyndelsen, uden vigtige Aarsager,

ikke være over 8 Uger for dem i Norge, 4 Uger for

dem i Forstendommene og i Grevskaberne, 3 Uger for

dem i Jydland, fjorten Dage for dem i Fyen og Smaa-

landene, og 8 Dage for dem i Sjælland; findes og den,

som staaer for Sagen, personlig udi Vores Rongl. Resi-

dentsstad Kjobenhavn, og Stævningen ham der vorder

forkyndel, da gives hannem ei længere Dilation end om
han boede i Sjælland. Dersom og Kammer -Collegium

eragter længere Tid fornoden for de Indstævnede at ind-

komme, sætte de saadan en Tid som de eragter bekvem

»
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1720. til Intradernes Inddrivelse, og Sagernes Afhandling uden

Marts. Ophold at befordre, og som de Indstævnede sig ei med

^^^Billighed over kan besværge, men heller udsætte de Poster

til videre Paatale, endog noget efter den forelagde Tid,

hvori de Skyldige henskyder sig med Foie til andre Be-

visligheder, paa det de andre Puncter, hvorudi ei mere

af Beviisninger ere at vente, ei derefter skal opholdes.

— 11) Med Arrest paa den skyldige Hovedmauds Person

og Gods skal ei opholdes indtil Kammer-Collegii Stævning

tages, dersom han ei indleverer rigtige Regnskaber for

de betroede Intrader inden den forelagde Tid, udi denne

Forordnings efterfolgende 2den Articul i det Capitel om

Regnskaber, og han enten ingen Caution haver, eller af

Os for Caution er befriet, og ikke kan stille noiagtig

Forsikkring for det han befindes at være skyldig; haver

han endog Forlover, og Kammer -Collegium af de ind-

kommende Extracter eller Regnskaber fornemmer at han

indesidder med Vores oppebaarne rede Midler af Penge,

Korn eller andet, og saadant ei efter Ordre fra sig leve-

rer, eller og ikke haver sin udi Regnskabet tilforte Be-

holdning tilstede, om det blev paafordret eller cfterseet,

maa hans Person og Gods, efter Kammer-Collegii Foran-

staltning, af Rettens Middel, hvor han boer, arresteres

(omendskjondt hverken Stævning eller Dom udi Sagen er

tagen), og hans Boe strax registeres og forseigles, og

Gjenpart af Forretningerne Kammer -Collegio tilstilles,

hvilken Arrest skal og Forloveren strax tilkjendegives,

paa det Forloveren kan udi Tide forsjune sig hos ham,

om han i Stedeu for den anden strax, uden videre Pro-

ces, vil betale, da han og med samme Rot som Vi til

Vores Intraders Rigtighed Os betjener, maa den skyldige

Rest hos Hovedmanden indkræve, imidlertid udtages Hoved-

mandens Documenter i hans eller anden af ham selv be-

skikkede Fuldmægtiges Overværelse, igjennemdrages og

forseigles, og efter Specification hannem tilstilles til at

betjene sig af deunem udi Arresten til sine Regnskabers

Forfærdigelse og til sit Forsvar, hvorefter da Kammer-
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Collegium beordrer Sagens videre Udforsel, og Os den 1720.

allerunderdanigst forestiller, paa det Bestillingen maa 18. Marts,

blive betimeligen forsjunet. — 12) Tjenerne skal blive""
-""

tilstede i saadan, saavelsom i Dodsfald at gjore for-

noden og edelig Underretning om Regnskaberne, om

de holdte Boger, om Boens Tilstand og hvad de ellers

haver haft selv under Hænder. Befindes og Tjenerne
'

nogen Tid tilforn forlovede, skal de have forsjunet sig

med rigtig Afsked og Beviis, at med Principalen er gjort

fuldkommen og Special - Afreiguing om hvis de haver

haft under Hænder, saaledes, som de det vil vedstaae,

og være Os til lige Underretning allerunderdanigst for- <

bundne; og som ei videre af dem derudi begjæres end

det, som i sig selv ret og billigt er, saa haver de sig

allerunderdanigst at fortroste, at dersom de udi saadan

deres Tjeneste med tilborlig Flid og Troskab sig anstiller,

kan de have videre Forfremmelse at forvente, men dersom

de skulle befindes uvillige eller i nogen Maade begaae

nogen Uredelighed, Boet eller Os til Skade, da straffes

de derfore efter Forordningen af 4d8
Martii 1690 som

utroe Tjenere; imidlertid de saaledes blive tilstede, nyder

de deres billige Underholdning paa det skyldige Boes Be-

kostning. — 13) Naar Vores Kammer-Collegium til Vores

Intraders Sikkerhed eragter fornodent at lade gjore Arrest

hos den Skyldige, enten paa hans Person eller Gods, eller

paa begge tillige, beordre Kammer-Collegium Kammer-

Advocateu den skriftelig at begjere af Vores Foget og

Rettens Betjente, som den da uveigerlig, i Kammer-

Advocatens eller hans Fuldmægtiges Nærværelse, paa lov-

lig Maade skal gjore, og dersom den Skyldige haver

Forlover, skal det den samme strax derpaa tilkendegives,

paa det han og for Vores Betaling og sin Sikkerhed der-

udi maa vigilere. — 14) Kan og den Skjldige skaffe

suffisant Borgen for sig, som vil indstaae for alle de

Prætentioner paa hans Regnskaber kan falde, . dersom

han maatte undvige og den Skyldiges forseiglede Boe ei

kunde tilstrækkc, maa hans Person af Arresten entlediges
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1720. indtil Sagens Uddrag, og naar Dom er falden og han

18. Marts, tøjte retter for sig inden 14 Dage, leveres han tilborligen

^^^^
udi Arresten igjen , da den Anden for dette sit gjorte

Lofte vorder fri. — 15) Saa skal og Vores Stiftamt-

mænd , Amtmænd , Commendanterne udi Fæstningerne,

og Magistraten i Kjobstæderne, som af Vores Kammer-

Collegio eller Kammer-Advocat skrifteligen vorder ansogt

om den Skyldiges Forvaring, gjore saa forsvarlig Anstalt

derudi, at de ikke selv skal have at svare Os til Vores

Prætension hos hannem, i Fald han, formedelst deres

Forsommelse, maalte undvige, forinden Vi ere afbetalte,

i hvilken Sag de skulle staae under Kammerrettens

Kjendelse. Hvad angaaer Vores Commendanter udi Fæst-

ningerne, saa ville Vi allernaadigst, naar de for slig For-

sommelse beskyldes, anbefale 2 d
* Generaler eller Officiers

efter Proportion af den Characteer fcommendanterne har,

som med 2
de

af Kammer-Collegio kunde domme i Sagen

og bringe samme med forderligste til Eudskab. — 16) Skulde

Hovedmanden, uaar Arrest paa Person og Gods hos ham

foraarsages, eragtes uvederheftig at svare til Vores Præ-

tensioner, skal Forloverens Boe imidlertid ved Rettens

Middel paa forskrevne Maade registeres, forseigles og se-

qvestreres, indtil Vi vorder af Hoyedmanden afbetalt,

med mindre Forloveren enten selv eragtes suffisant nok

at svare eller og kan stille noiagtig Caution , at Vi ei af

den Aarsage nogen Skade skal lide, men naar Dom udi

Sagen er gangen , forholdes videre med dens Execution

hos Hovedmanden efter Loven, og hos Forloveren efter

hans udgivne Caution. — 17) Ingen Skjoder, som af

Hovedmanden eller Forloveren ere udgivne, skal gjelde

imod saadan Arrest som til deres Hjemthing og Lands-

thing er bleven publiceret, med mindre de til Thinge

inden den ordinaire Tid efter Loven, og forend Arresten

er gjort, ere læste og paaskrevne, og skal alle saadanne

Skjoder endda baade af Sælgeren og Kjoberen beediges

til de Thinge, hvor Skjoderne ere paaskrevne, at Skjodet

er rigtig og ingen B«dragelighed der under, saa og for-
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klares om noget paa Kjobet er belalt, paa lige Maade 1720.

bor de og af deunem , som lil Vitterlighed have under- 18. Marts,

skreven
,

beediges, at de have været tilstede ved samme
^^"^^

Skjoders Underskrivelse og Forseigling, og at de ei have

været ældre udgivne end de ere daterede; men Gave-,

Forlenings- og deslige Breve bor ikke at komme Vores

Fordring til Præjudice i nogen Maader, ei heller maa

det nogen af Vores Betjenter, som staae for Regnskab

og nogle af Vores Intrader at oppebære ere anfortroede,

fra den Tid at regne, at han til saadan Tjeneste er an-

tagen, eller Forloverne, som for nogen af deslige Vores

Betjenter haver caveret, fra den Tid af, at de Cautionen

har indgaaet, være tilladt at pantsætte noget af deres

eiende Gods, rorendes eller urorendes, til hvem det end

maatte være, ei heller maa det nogen være tilladt at

tage imod saadan Pant, saasom saadan Pantsættelse her-

efter, det maatte være sig enten af haandfaaet eller

thinglyst Pant, skal være ugyldig og af ingen Kraft, ind-

til Vi for Vores Prætensioner , saavel hos Hovedmændene'

som Forloverne, aldeles er vorden fornoiet. Udi det

ovrige forholdes efter Vores Forordning om Rettens Be-

tjenters prompte Assistance af Dato 14da
Febr. 1718. —

18) Saa skal og den skyldige Hovedmand eller Forlover,

som ei enten selv eragtes suffisant nok at svare eller og

ikke kan stille saa noiagtig Caution , som i foregaaende

16de Articul orameldes, være forpligtet strax at give ved

sin hoieste Eed sin tilstaaende Gjeld tilkjende, og lige-

saavel sine udgivne Panter paa rorendes Gods, som hvad

åf hannem til Nogen er laant eller sat udi Forvaring,

og ikke noget deraf fordolger, saafremt han ei vil betale

Os, foruden det han bliver skyldig, det fordulgte Pante-,

Laane- eller Forvarings-Godses Værdie, og, om han det

ei formaaer, gaae i Jern paa Holmen som for andet

Tyverie, dersom det bliver bekjendt, iligemaade skal

intet af saadant Pante-, Laane- eller Forvarings-Gods le-

veres tilbage, saasnart Arresten er skeed og publiceret,

roen giyes Fogden, som gjor Arresten, strax tilkjende,
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1720. under lige Straf, og maa, hvor derom tvistes, de Ved-

18. Marts, kommende filborlig Eed udi Retten forelægges. Skulde

i sin Tid enten ved Rettergang eller udi Sterfboerne

nogen Undersleb opdages, eller af Andre, efterat noget

deraf var nægtet, beviislig tilkjendegives, betaler de

endnu halv saa meget til Angiveren, og om de ere dode,

deres Arvinger ligesaa, med mindre de gaae fra Arv og

GjeJd efter Loven. — 19) Dommen skal det snareste

muligt afsiges i Retten, og udstedes under Vores Rcnte-

kammer-Collegii Seigl, og derfra ingen videre Appellation

til nogen' Ret være tilladt, saa skal og udi Dommen være

korteligen indfort ved hver Punct, som den Skjldige

haver disputeret, Aarsagen til Kjendelsen, grundpt enten

paa Loven, Vores allernaadigste Forordninger og Reskri-

pter udi Kammer-Sager, og ellers de Skyldiges hafde

Ordres og Instruxer, og hvor de om Sagen intet melder,

da paa Billighed, paa det enhver maa vide af hvad

Aarsag saadan Dom hannem er overgangen. — 20) Er

Nogen tildomt enten nogen Summa at betale eller noget

strax at præstere, da bor han pligtig at være, under

hans Falsmaal, foruden Sagen i sig selv, Dommens Ind-

hold at efterkomme 14 Dage efter Dommens Publication,

om han eller Fuldmægtigen haver compareret udi Retten,

og hvis det ei er skeef, da 14 Dage efter at Dommen for

hannem eller hans havende Bopæl er forkyndet, eller der

han sidst tilholdte, om hau ingen Bopæl haver. Er det

nogen Gjeld, og han ei da producerer Vedkommendes

Beviis for dens Betaling, eller om det er nogen begjærte

Rigtighed, og den ei attesteres at være fuldbyrdet af

' dennem som det vedkommer, aabnes den forseiglede Boe,

og gjores Os Betaling forst i de redeste Midler, siden udi

Losore og Kjobsted- Gods ved Auction, og endelig udi

Jordegods, som da og ved offentlig Auction til Vores

Betaling skal bortsælges. — 21) Dersom og af Debitorens

Gods er endeel pantsat, saaledes, at det ikke strider imod

de foregaaende Articuler, rorendes eller urorendes, maa

det ved Auction forsoges, om den Panthavendes Vant
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hoiere kan udbringes end til Capital, Rente og Omkost- 1720.

ning efter Forskrivningen indtil Forfalds-Dagen, og naar 18. Marts,

da noget bliver tilovers, kommer det udi Vores Fordring

til /Afkortning. — 22) Kan Hovedmandens Boe ei til-

strække, soges Forloverens paa lige Maade, og om Vi da

ei skulde naae Vores Betaling, forholdes videre med dem

begge efter Loven, dog saasora begge, baade Hovedmand

og Forlover, efter foregaaende 9
de

Articul tillige ind-

stevnes, saa ville Vi have Os forbeholden, Vor fulde Be-

taling at soge, hos hvilken af begge eller hos begge

tillige, ligesom det til Vor Betalings Befordring lindes

tjenligst. — 23) Ovenbemeldte Kammer-Collegii Dommes

Execution skeer af Vores By fogder udi Kjobstæderne, og

af Vores Fogder og Sorenskrivere paa Landet, og leveres

uden Ophold til dem, som udi samme District dertil af

Vores Kammer- Collegium committeres, de Penge, som

enten ved Auction eller for anden tilstaaende Gjeld ind-

kommer, saa og videre adviseres samme Committerede,

hvorledes med des Inddrivelse fortfares, hvormed bemelte

Rettens Middel og continuerer uden nogen Forsommelse,

som de agter Os at svare, indtil enten samme Commit-

terede have bekommet den fulde Summa efter Dommens

Formelding, eljer ei mere hos Debitoren og Forloveren

bliver at bekomme, og de Sagen imod dennem efter

Loven haver til Fnde bragt.

II. Cåp. Om Regnskaber. — 1) Alle de, som til

Os med nogen Regnskaber at gjore forbundne ere, skal

tiltænkte være, dennem med Aavels Udgang at slutte,

med mindre det er for nogle sær Paabudde, som bor

sluttes 2 I\laaneder efter at Terminerne ere forfaldne. —
2) De Regnskaber, som falder udi Vores Kongelig Re-

sidentsstad Kjobenhavn , saa og alle Ammunitions-, Ma-

terial- og Proviant- Forvalteres, samt Regimentsskriveres

Regnskaber, indleveres udi Rentekammeret i det længste

2 Maaneder efter de sluttes. Alle Forpagtnings og Af-

gifts Regnskaber 2 Maaneder, saafremt de Forpagtende

i sin Tid ville være befriede for videre Krav, og ikke
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1720. betale dobbelt Rente for de Poster, som de ei skulde

18. Marts, kunne afbevise. Alle By fogders, Tolderes, Toldbetjenters,

Consumptions, Accise, Mynte bg Berg-Tiende, saa og Tjære

og Trælast -Tiende -Regnskaber een Maaned efter de slut-

tes. Alle Contributions- Regnskaber, saavel Grevernes og ,

Friherrernes, som de der falde paa Landet og udi andre

Kjobstæder, i det længste 3 Maaneder efter Slutning.

Alle Jordebøgers Regnskaber, samt for det Uvisse tillige

med des Restancer, indleveres 14 Dage efter deres Slut-

ning, forst til Amtmanden, som da endelig skal være ved

Amtet tilstede, og dennem ei længere maa hos sig be-

holde end 14 Dage til Examineriug og videre Paaskrift,

og indsendes de derfra til Rentekammeret; paa samme .

Maade skal med de Regnskaber, som i Vort Rige Norge

falder, aldeles forholdes, at de til forskrevne Tid her til

; Rentekammeret indsendes. — Skulde det hænde sig, at

Postens Gang i een eller anden Maade blev hindret, da,

naar Betjenten med vedkommende Postmesters Attest kan

bevise, at hans Regnskab med tilhorende Documenter i

rette Tide paa Posthuset er blevet leveret, skal han der-

med fra den i følgende Articul dicterede Straf være be-

friet. Men de Regnskaber, som er af den Vidtløftighed,

at de ikke med Posten kan fremsendes, haver Vedkom-

mende til Vores Casserer udi Christiania i rette Tide at

lade levere, som derimod uveigerligen skal meddele En-

hver sin Attest og Paaskrift paa Regnskabet, hvad for

Tid det til ham er leveret, hvilken Attest Regnskabs-

foreren med næste Post her til Rentekammeret skal ned-

sende, til Beviis, at Regnskabet ei hos ham er bleven
i

efterliggende eller indbeholdet. Men for Nordlandene og

Vardoehuus indleveres Regnskaberne, baade Skatternes

og Jordebøgernes, til sidste Stævning in Augusto. Lige-

ledes ville Vi allernaadigst j at med saavel maanedlige

som Qvartal - Extracter skal forholdes, at samme præcise

med forste eller i det længste med den anden Post,

efter at Maaneden eller Qvartalen er ude, og, saavidt

Norge angaaer, efterat Skatte -Thiuget er forbi, til
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Rentekammeret indsendes. Men den aarlige eller General- 1720.

Extract skal indsendes inden een Maaned efter Aarels Ud- 18. Mart«,

gang og det under lige Straf som i Jolgcnde Articul om

Regnskaberne er meldt. — 3) Forskrevne Terminer ville

Vi at skal ubrodeligen holdes herefter, uden nogen videre

Undskyldning eller Forevending, og det under Straf af ti

Rigsdaler for den forste, tyve Rigsdaler for deu anden,

tredive Rigsdaler for den trcdie, forgetyve Rigsdaler for

den fjerde, halvtredsindstyve Rigsdaler for den femte, og

tredsindstyve Rigsdaler for den sjette Maaned, den Ved-

kommende over den bestemte Tid med sit Regnskab ude-

bliver, og om han længere og ikke inden et Halvaar

efter Forfalds -Terminen sit Regnskab indleverer, skal

han, foruden forommeldte Penge Straf, som gjor for alle

sex Maaneder to Hundrede og ti Rigsdaler, have sin Be-

stilling forbrudt, og hans Person og Gods Arrest være

undergiven. Og enddog Vi havde Aarsag til med lige

Straf at ansee dennem, som nu eftersidder med Regn-

skaber for de forrige Aaringer, uagtet baade Vores alier-

naadigste Forordninger og andre Vores Ordres, som fra

Vores Rammer- Collegio ere (foruden Kammer -Collegii

egne idelige Erindringer) bleven dennem foreholdet, saa

ville Vi dog denne Gang allernaadigst med dem overbære,

med saa Skjel, at de indleverer alle saaledes forfaldne

Regnskaber inden tre Maaneder efter denne Forordnings

Publication udi Rentekammeret, foruden nogen videre

Advarsel fra Vores Rentekammer, eftersom Vores allernaa-

digste Befalinger, saavelsom Forpagtnings -Slutnings-Ter-

minerne, dennem noksom eriudrer, naar Regnskaberne

skal indleveres, men de Udeblivende skal, uden alftaade,

med forrige Straf ansees. Er det og Greverne og Fri-

herrerne, da betale de Os dobbelt Rente af det de hid-

indtil derpaa skyldige ere. — 4) Med Studii-Gaardens,

Born-Huset, Qvæst-Huset, Hospitalers og Fattige-Husers,

Domkirkers og andre Kjobstæds- og Landsbye - Kirkers,

som ei ere under Jus Patronatus, saavelsom med de

Skolers Regnskaber, som med sær Indkomst ere benefice*
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1720. rede, forholdes efter Vores Forordninger , samt de af Os

Marts, eller Vores Forfædre gjorde Anordninger, eller hver Steds

^^"""""'Fundatzer, og naar ^de paa behorige Steder ere reviderede

og clarerede, skal aarligen skikkes Gjenpart deraf, under

Directeurernes Hænder, i Vores Rentekammer; og som Vi

ugjerne maa fornemme, at de fleste af forbemeldte Regn-

skaber udi mange Aar ere forsomtc at indsendes, saa ville

Vi allernaadigst, at alle saadaune resterende Reguskaber

inden trende Maaneder efter denne Forordnings Publica-

tion udi Vores Rentekammer ufeilbarligeu skulle ind-

leveres, og dermed aarligen continueres , saafremt ikke

Vedkommende skulle være ansvarlige til al den Skade,

som derved maatte tages, formedelst Regnskabernes Ude-

blivende over den Tid. — 5) Magistraten her udi denne

Kongl. Residentsstad Kjobenhavn skal forholde sig med

Skatternes Indkrævelse efter Vores derom i Trykken ud-

gaugne Patent af den 6. Februarii 1719. Stiftamtman-

den, saavelsom Borgemester og Raad i de andre Kjobsteder

paa Landet, eller Byfogderne, hvor ingen anden Magistrat
i

er, skal fornemmeligen see til, at Skatternes Oppeborsel

.
bliver betroet til vederheftige og udi Regnskaber kyndige

Kjemnere eller andre Borgere. Saa skal og Magistraten,

saavel i Kjobenhavn som i de andre Kjobstæder, flittig

Indseende have, at af de Indkrævende rigtige Skatte-

Registere holdes, og derpaa afskrives, saa at, naar paa-

.
æskes, strax Restancen speciflce Jean vides, og, uden

Bevilling at den maa henstaae, betimeligen indkræves,

eller og anvises til Execution, og ellers at Regnskaberne

med bi horige Mandtaller, Ordres og Beviser, i rette Tide,

efter den anden Artieul i dette Capitel, indleveres saa-

ledes, som de selv vil ansvare. — 6) Udi Regnskaberne

i Almindelighed skal Indtægterne saavelsom Udgifterne

være specificerede ved Dag og Datum, og skal med den-

nem folge alle Ordres for Indtægten, hvor de indkræves,

ligesaa vel som for Udgiften, samt behorige Jordeboger,

Mandtallet Beviser, Qvitancer, Attester og alle andre til

ethvert Slags Regnskabers Rigtighed i Vore Forordninger
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og i de Betjenterne givne Instruxer anbefalede Bilager, 1720.

med Specification derpaa in duplo , under dens Haand i& Marts,

som staaer for Begnskabet, af hvilke Specificationer den

ene forbliver ved Begnskabet udi Bentekammeret, og paa

den anden giver Benteskriveren, som Begnskabet til Be-

vision annammer, siu Attest eller Beviis, at Documen-

terne saaledes rigtig ere leverede, og hvilken Betjent,

som oppebærer noget for Kjorsel, Arbeide, Tillæg til 6de

Gaarde og deslige, skal være forbunden til, det rigtig i

sit Begnskab at anfore, og at forklare hvortil det er ud-

given, og saavel Iudtægten, hvor det kan skee, som Ud-

giften med rigtige, Beviser at belægge 1
. 7) Ingen

Udgift maa udi Begnskaberne tilfores uden behorig Ordre,

ei heller efter de Ordres som paa andre lyder, langt

mindre nogen Afkortning for deres egen eller andres

Prætension eller Fordring hos Os, som ei findes tilforn

allernaadigst Bevilgniug for at maa indeholdes, ei heller

nogen Omdrag, som ei udi Forordningerne er enten ud-

trykkeligen tilladt, eller og de haver Kammer -Collegii

Besolution for dennem om Forordningens Mening derudi;

ei heller maa nogen sin tillagde L6n enten paa sig eller

Tjenere til Udgift fore, uden foregaaende Assignation eller

Anvisning, og naar nogen extraordinaire Paabud har været,

særdeles ved Amtstuerne, for hvilket noget Procento, efter

Kammer -Collegii Betænkning, gotgjdres, da skal saadant

forst assigneres, for end det til Udgift maa fores, og

skulle alle herimod stridende Poster strax ved Begnska-

berues Indlevering udsættes til Antegnelse og Hovedman-

den saavel som Forloveren communiceres, at de Pengene

strax paa behorige Steder fra sig leverer, med mindre

derpaa skal regnes dobbelt Bente for dennem begge;

siden confereres Begnskaberne, efterregnes og imod Be-

viserne eftersees, og de ovrige Antegnelser udstedes,

som da skal tilskikkes de Vedkommende, hvilke skal være

forpligtede inden tre Uger i det seneste at indsende til

For. 30. Januar 1793, § 28.
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1720. Rentekammeret igjeu deres paaskrevne Erklæring og deci-

18. Marts, derende Documenter, Ordres og Beviser, saa at de strax

udi Vores Rentekammer kan foretages til endelig Deci-

sion. Skulde deunem og noget mangle, som Vores Rente-

kammer kunde befinde Tiden at have været for knap at

forskaffe, kan denuem den udi Erklæringen begjærte Tid

forundes eller forkortes efter Rammerets Befindende, og

om det ei da til den forelagte Tid indkommer, regnes

det udi Extracten til Betaling, uden at. tage imod noget

videre, som derom siden til formenentlig Beviis kunde

indkomme, paa det at hvad paa Regnskaberne skyldig

blives, kan ved Extractens Communication strax efter

Ordre clareres, under Arrest paa Person og Gods og

Bestillingens Forliis, og Regnskaberne saaledes aarligen

maae efter Muelighed komme alle til Qvitance til den

Tid, at nye af samme Slags igjen skal indkomme 1
.
—

8) Saasom Vi og ugjerne fornemmur, at adskillige Regn-

skabsførere hindres i deres Regnskabers Indsendelse og

Antegnelsers Besvariug, ved det at de ikke fra Vedkom-

mende kan erlange de behorige Attester og Approbatio-

ner til at belægge Udgifterne med i deres Regnskaber,

saa ville Vi herved alvorligen have anbefalet alle, baade

Civil- og Militair - Beljenter , fra hvilke saadanne Attester

maatte behoves, at de ei alene ikke nægter den begje-

rende Attest om hvad Tid han slige Beviser har begjeret,

men endog at de, saavidt dem vedkommer, uveigerlig

paa Begjeriug Regnskabsforeren saadanne behorige Atte-

ster, Qvitaucer, Approbationer og Beviser, saasnart muligt

meddeler, efter Sagernes retmæssige Beskaffenheder, saa-

fremt de ikke vil svare Os til al den Skade, som Vi der-

ved maatte lide, saa og Regnskabsførerne til hvis Penge,

Straf og Skade, som de formedelst saadanne Attestanters

Forsommelse, efter forrige 3**° Articul, maatte blive bragte

i, naar de derfor af Kammer-Advocateu eller Reguskabs-

forerne bliver tiltalte for Kammerretten , hvis Dom de

) For. 31. Decbr. 1742 S 11.
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i dette Tilfælde, under hvad Jurisdictiou de end hen- 1720.
horer, skal være undergivne. Skulde og Rentekammeret, 18. Marts,
eller nogen af deres eller andre Vores Betjenter, til Regn-
skabernes Forfærdigelse eller Revision have Underretning
eller Beviis fornoden fra andre Vores Collegier eller Ge-
ueral-Commissariater

: saa ville Vi hermed, under Vores

Hyldest og Naade, strengeligen have befalet, at samme
Collegium eller General -Commissariat strax og uden Op-
hold ved deres Underhavende ei alene forskaffer den for-

noden Opljusning, men endog seer samme Betjenlers

Regnskaber, saavidt de under det Collegio sorterer,

bragte til Endskab, paa det at samme Regnskaber for
den Aarsags Skyld ikke ved Rentekammeret skal i lang
Tid uafgjorte henligge \ - 9) Særdeles skal ved Regn-
skabernes Revision derforuden i agt tages: 1) Om Nogen
udelukker nogen af sine Indtægter, som ei udi næst-
følgende Aars Regnskaber lindes indfort, mens hans
Haand siden derfor produceres, da betales dobbelt Rente
deraf og derforuden ti pro Cento. Men er det Enke eller

Arvinger, som ei linder fuld Rigtighed for sig, og dog
gjore rigtig Regnskab, da befries de for de ti pro Cento
at betale, og svarer de alene simpel Reute af det, som
ei haver vfcret fort til Indtægt; 2) Om Nogen hjelper
sig med falske elier dobbelte Qvitteriuger og Beviser ved
Udgiften, skal de miste deres Bestillinger, og derforuden
give dobbelt den Summa til Qvæsthuset, og endda got-

gjoie den falske Beviis udi Regnskabet med fuld Beta-

ling, men-udi Mangel af denne Betaling straffes de med
Jern paa Holmen

; 3) Om nogen holder urigtige Told-,

Tiende-, Consumtions- , Accise- eller Contra -Boger, for-

falder de i to indtil ti Rigsdalers Straf, og derfor-

uden efter Sagens Beskaffenhed med anden Straf ansees-

4) Om nogen indesidder med Vores Penge og andre rede
Midler, efter Underretning af Regnskaberne eller i andre
Maader, betaler de dobbelt Rente deraf, men de som,

4

) For. 31. Decbr. 1742 § 10.

49*
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1720. paa hvad Maade det end kunde være, tilvender sig fra

18. Marts. Os'eller Vor Cassa dobbelt, eller videre Betaling end dem

^^^^med Refte tilkommer, betaler ei alene Capitalen dobbelt,

men endog dobbelt Rente deraf. — iO) Dersom Nogen

.
Forpagtning af Os nyder, svare præcise til Terminerne

efter Forpagtnings-Brevet, og om de derudi, paa Rente-

w kammerets Assignation, findes foisommelige, gives det strax

deres Forlovere tilkjende, som det skal staae frit for strax

Forpagtningen at antage imod anden noiagtig Caution og

det Resterendes Erlæggelse, og derimod nyder han lige

Tiltale til Hovedmanden, som Vi selv maaite have, men

dersom han det ei vil eller kan , forundes samme For-

pagtning til den Hoistbydende, og hvad da mindre bliver

udlovet soges strax hos den forrige Forpagter eller hans

Forlovere, tillige med den forfaldne Termin, saa fremt

de ei noiagtig Caution kan stille, at denne Afgang skal

til Terminerne rigtig blive erlagt Kan det og ikke

komme til Forpagtning, maa paa deres Bekostning antages

Betjente til Forvaltningen, og hvad mindre indkommer

end Forpagtningens Summa, naar alle Omkostningerne ere

fradragne, svarer de til efter Kammerrets-Ordningen, om

de det ei strax clarerer. — 11) Skatte -Restancer ved

Amtsskrivernes eller Fogdernes Regnskaber bor melde,

hvo, hvor meget, udi hvilken Skat, fra hvilken Tid han

det resterer, og paa Vores eget Gods attesteres af Vores

Amtmand, og saavidt Proprietariernes Gods angaaer bor

de af Proprietarien selv eller hans Fuldmægtig vedstaaes,

hvorefter Amtsskriveren , om det behoves, Executiou ud-

skikker, paa det Restancen udi tilkommeude Aars Regn-

skab til fuld Indtægt kan beregnes. Skulde og hans

Qvartal-Skatte-Restantz findes at være af saadan Urigtig-

hed, at det ei til en bar Forseelse kan hentydes, og det

til en anseelig Sum oplober, skal han betale det dobbelt

og strax casseres. Skulde Restancer hos nogen Proprie-

tarium bedages over den Tid Loven Pag. 844 (5—14

—

37) og Forordningen om Con tributionernes Oppeborsel af

l'l. Decbr. 1688 tilholder, nemlig over et halvt Aar, da
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bliver saadanne Restancer for Betjenternes egen Regning, 1720.

som Os til Contributionernes fulde Belob bor være an- 18* Marts,

svarlige, imod lovlig Regres til Vedkommende 1
. Ellers

"""^

bor Amtskrivernes eller Fogdernes Boger, hvori de Skat-

terne afskrive, saaledes være indrettede, at deraf strax

sees, hvo enten alt, noget eller intet betalt haver. Saa

skal i de Boger, som af Amtskriverne til Vores egne

Bonder gives, afskrives: hvad, naar, hvormed, for hvil-

ket Aar og Termin det bliver betalt, være sig enten Skat

eller Landgilde, efter den Model som dennem fra Rente-

kammeret er eller vorder tilsendt, efter hvilken inden

hver Aars Udgang udi Amtmandens Nærværelse skal gjo-

res Afregning med Bonden, pg hans endelig Rest op-

sættes under Amtmandens og Amtskriverens Haand. —
12) Tolderne og Told- saavel som Tiende- og Consum-

tions Betjenterne skal paa Told-, Tiende- eller Consum-

tions-Boden strax skrive udi deres Boger hvad fortoldet,

fortiendet eller foracciset bliver, under deres Bestillings

Fortabelse, om de derudi forsommelige findes, hvorom

Stiftamtmændene, ved deres Omreiser i Stiftet nogle

Gange om Aaret, haver at inquirere og udi vedkom-

mende Betjenters Boger at tegne, hvorvidt derudi ved

deres Nærværelse har været indfort. Accise- samt Veier-

og Maaler- Boger bor paa lige Maade holdes rigtige af

dem som dertil beskikkes, hvormed Kjobstedernes Magi-

strat, forsaavidt de Betjenterne selv beskikker, skal have

Tilsjun, — 13) Indtægten af Toldernes, Tiende- og Con-

sumtions- Betjenternes Boger bor altid komme overeens

med deres Udgifts - Beviser og med de Penge, som enten

ligger i Told -Kisten, hvor Told -Kiste er, eller de strax

kan fra sig levere, saa og med det, som maa bedages

efter Vores Told-Ordonancer ; videre maa ei paaskydes

at være bedaget, eller og Oplag længere eller anderledes

forundes, end Told - Ordonaucerne formelder, under Be-

stillings Fortabelse og Vores Told-Rettigheds dobbelte Be-

) For. 31 Decbr. 1742 § 4.
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1720. taling. — 14) Ingen af Vores Betjente, som staaer for

18. Marts. Regnskab, ihvo han og er, som Vi fra Caution at stille^^^^
allcrnaadigst haver dispenseret, maa derfor længere be-

fries, end han sine rigtige Qvartal-Extracter paa Indtægter

pg Udgifter i Penge og Assignationer udi Vores Rentekam-

mer betimeligen indsender, og Beholdningen, naar paa-

æskes, strax kan forestille, saa og der indlevere sine

fuldkomne aarlige .Regnskaber i rette Tider med tilhorige

Ordres, Beviser og Documenter, og bliver han udi sine

Forseelser lige Tiltale og Straf undergiven , som om de

andre Betjente meldes 1
.
— 15) Saa skal og enhver, som

endnu staaer for Regnskab, eller herefter dertil allcrnaa-

digst vorder bestilt, gjore det bekjendt for den Ober- og

Under-Ret, som han bor at soges for udi Civil-Sager, og

lade sit allernaadigste Bestallings -Brev læse og paaskrive

udi samme Ret, foruden at nogen Betaling derfor maa

prætenderes, da hannem og Attest derom uden Betaling

uveigerlig skal meddeles under Rettens Forseigling, hvil-

ken Attest udi Rentekammeret til Forvaring skal indleve-

res. Naar samme Betjenter forflytter til en anden By

eller Herret, gjorer han det paa lige Maade der bekjendt,

og videre omgaaes dermed som for er meldt. Bliver

samme sogt for nogen vitterlig Gjeld af andre, og Ret-

tens Betjenter forsommer at give det betimeligen tilkjende

til Vores Rentekammer, ifolge af Forordn, af 9
de

Junii

1696, paa det man der kan have vaaget Oie, at andre

ei skulle nyde deres Gjelds Betaling af Vores Intrader,

og strax kan tilholde ham at forklare sine Oppeborseler

og Restancer, og hvormed han sin C/editor vil fornoie,

saafremt hannem Oppeborselen længere skal betroes, skal

Rettens Betjente selv svare Os til den Skade, Vi derover

raaatte lide. Dog skal under denne Prætext ikke Nogen,

som haver lovlige Domme, forhindres i at lade Dommen

exeqvere til Betaling, naar der enten er Forlover for

Betjenterne , eller der er tagen Forsikkring for Vores

•) For. 31. Decbr. 1742 $ 5.
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Prætension 1
. — 16) Alle Vores Regnskabs -Betjente, som 1720.

nogen Oppeborsel af Penge eller Vare allernaadigst er 18. Marts,

anbetroet, skal herved strengeligen være forbuden med " ^ -

Vores Midjer at handle eller vandle, eller samme paa

nogen Slags Maade med deres egne at melere eller om-

sætte, men de skal dennem saaledes separeret udi god

Forvaring holde, at de alletider, naar paaæskes, strax kan

forevises. Hvo herimod befindes at handle, skal ei alene

dommes fra sin Bestilling, men endog med anden Straf

efter Rettens Kjendelse ansees, og skal det ei tages udi

nogen Consideration , at han sig erbyder det Manglende

at erstatte, oraendskjondt han Midler dertil nok kunde

have 2
. — 17) Samme Vores Betjenter, især Tolderne,

Aratskriverne og Fogderne, skal og være fri for alle

Formynderskaber, undtagen deres egne Boms. saafremt

Rettens Betjente dem det ville betroe (omendskjondt der

findes deres, hvilkes fodde Værge de ere efter Loven),

paa det de ikke, formedelst Andres Ærende, skal fra-

kaldes eller hindres udi den Omhyggelighed , som de ere

Os udi den dennem allernaadigst betroede Tjeneste aller-

underdanigst pligtige. Hvor de nogen nu indehaver,

sige de sig enten derfra eller og fra deres Bestilling, og

gjore for hvilken af dem, de sig frasiger, strax Rede og

Regnskab; og hvor Formynderskabet qvitteres, bor hver

Steds Magistrat en anden Formynder i hans Sted sætte,

saa og naar nogen Formynderskab i Fremtiden dennem

maatte, som fodde Værge, tilfalde, sættes andre dertil

af Vedkommende efter Loven. Dog' skulde Nogen af sin

Tjeneste sidon blive forlovet, og han kjendes dygtig der-

til, kan den satte Værge hannem det igjen efter Loven

levere 3
. — 18) Doer og nogen af Vores Betjenter, som

staaer for Regnskab, enten udi Tjenesten eller og forend

han haver Vores Qvitantz for sine Regnskaber, da skal

l

) For. 30. Januar 1793 § 40; For. 10. Decbr. 1790.

*) For. 30. Januar 1793 § 17.
å
) For. 30. Januar 1793 § 36.
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1720. Vores Hofret eller Borgret efter den Afdodes Vilkaar, om
18. Marts, han i Kjobenhavn haver været bosiddendes, og Vores
""-""r>

~m" Amtmand, om han haver boet paa Landet, men Magi-

straten i de andre Kjobsteder, om han der bliver boet,

have tilborlig Indseende og Omsorg for, at Boen ikke

forrykkes eller forkommes, eller Skiftet vorder holden

inden den Tid Loven melder , forend fra Vores Rente-

kammer er Underretning indhentet, om han enten med

Regnskaber staaer efter, eller noget derpaa skyldig bli-

ver, hvilket i det længste skal skee inden sex Maaneders

Forlob efter derom af Skifteforval I eren gjort Forsporgsel

hos Rentekammeret, og hvis det ikke inden den Tid til-

kjendegives, da Skiftet derefter ikke længere at opstaae,

men den eller de at være Os ansvarlige, som udi For-

somraelsen befindes skyldige, imod Regres, som de best

veed og kan. Og maa ingen Indforsel eller Udlæg skee

udi saadan Bo, forend Vi ere fornoiede, omendskjondt

enten for eller efter den Afgangnes D6d Dom til Beta-

ling kunde være forhvervet. Dersom den Afdode med

nogen sine Regnskaber staaer tilbage, og han enten

ingen dygtig Tjener har efterladt, eller Arvingerne ere

umyndige, skal de, som Skiftet skulle forvalte, med

Rentekammerets Videnskab og Samtykke, constituere en

v fornuftig Mand, som Regnskabet kan formere, ifald Ar-

vingerne ei ere saa vederheftige, at de til Vores Rettighed

noiagteligen kan svare, og bliver Vores Gjeld prioriteret

fremfor alle andres efter Loven \

III. Cåp. Om Caution. — 1) Alle de, som haver

nogen Vores Intrader udi Regnskab, Afgift eller Forpagt-

ning, og ikke af Os ere befriede for Caution, stiller til

Vores Rentekammer noiagtig Caution derfor, om det ikke

alt er skeed , hvilke Cautions- Breve, saafremt de skal

være antagelige, skal baade til Hjemthing og Landsthing*

hvor Forloveren boer, være til forste eller andet Thiflg

efter deres Dato læste og protocollerede
, dog skal dtft,

) For. 30. Januar 1793 § 37-39.
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uden nogen Skriverpenges eller anden Betaling, skee til 1720.

Rettens Betjenters Efterretning og videre Communication 18. Marts,

med Rentekammeret, om hos hannem i sin Tid nogen

Uvederheftighed af en eller anden Aarsag skulde for-

nemmes, og saasnart saadan Protocollering og Paaskrivelse

er fuldbyrdet, indsendes Cautionen udi Rentekammeret

til Forvaring. — 2) Cautions-Brevene bor lyde paa For-

loveren og hans Arvinger, een for alle og alle eller nogle

for een, og om nogen af de allerede indleverede ei saa-

ledes findes indrettede, da, om Forloveren ikke paa lige

Maade for sig og sine Arvinger vil være forbunden, skal

han inden tre Maaneder sit Cautious - Brev udi Vores

Kammer-Collegio opsige, og derpaa tage Beviis. Opsiges

det ei forinden, agtes det og soges derefter, som det udi

forommeldte Stiil kunde være forfattet. — 3) Er der mere

end een Forlover, forpligter de sig enhver og alle tillige

for dem og deres Arvinger, een for alle og alle eller

nogle for een, hvorimod Forloverne sig indbyrdes med

Skadeslosbreve kan forvare, som de selv tjenligst eragter.

— 4) For Told- eller Tiende - Forvaltere antages ikke

nogen Cautionist, som handler ved samme Told- eller

Tiende-Sted, ei heller den ene Vores Betjenter, som staaer

for Regnskab, for den anden , med mindre der ere flere

Forlovere foruden, som sig efter næstforegaaende anden

og tredie Artikler have forbunden. — 5) De der forbin-

der sig som Forlovere at indstaae for Contracter, visse

Aars Forpagtninger og deslige, haver ingen Magt at sige

sig fra deres Caution, imedens Contracterne, Forpagtnin-

gerne eller Forbindelsen varer, meu dersom Hovedmanden

ei svarer sine Terminer i rette Tider, omgaaes dermed

efter den 10de
Art. i det Capitel om Regnskaber. —

6) Forloveren skal have Magt til at kræve Beviis hos

Hovedmanden for Regnskabernes Indlevering, og, hvor

det er Forpagtninger, Beviis for Forpagtningens Termi-

ners Clarering i rette Tidp, og om Hovedmanden saa-

danne Beviser ei vil eller kan producere, maa Forloveren

strax begjere Arrest paa hans Person og Gods, hvorudi
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1720. hannem, paa Begjering, al mulig Assistence af Rente-

18. Marts, kammeret skal forundes. - 7) Begjerer og nogen For*

lover Underretning af Vores Rentekammer, udi hvad Stand

Hovedmandens indgivne Regnskaber findes, bor det han-

nem uveigcrligen meddeles, paa det han kan altid vide,

hvorledes Flovedmauden sig forholder, og derefter soge

sin Sikkerhed. — 8) Enhver staaer det frit for, sin Cau-

tion for Regnskaber paa Rentekammeret at opsige, og

udi Opsigelsen give tilkjende, om Betjentens Forhold ham

dertil haver bevæget. Skeer Opsigelsen efter Michaelis,

bor Cautionisten og at svare tillige med Hovedmanden for

de Mangler, som i cfterfolgende Aars Regnskaber falder,

med mindre Hovedmanden kan strax skaffe anden noi-

agtig Caution , som i den opsigende Cautionistes Sted

derfor vil svare; kan og imod Opsigelsen strax forskaffes

en anden noiagtig Cautionist, der vil svare til de Præten-

sioner som paa Hovedmandens forfaldne Regnskaber falde

kan , skal hans Caution fra den Tid af ophore. Ere de

tvende eller flere Cautionister , skal de, om Opsigelsen

skal antages, deres Cautiouer tillige opsige. — 9) Straf-

Boder, som ved urigtige Regnskaber falder, skal Hoved-

manden alene og ei Forloveren svare til, dog skal

Forloveren derimod være tiltænkt, at, saasnart hannem

fra Rentekammeret tilkjendegives , hvor meget af Vores

rede Midler hos Hovedmanden er i Behold, eller og Gjen-

part af Beregningen over hvis som Hovedmanden efter

Regnskabets Decision til Os bliver skyldig, hannem til-

sendes, han forskaffer strax Betaling derfor, med mindre

han agter at svare Rente deraf tillige med Hovedmanden,

fra den Tid det ham er tilkjendegivet. — 10) Naar nogen

Forlovere doer, skal de, som Skiftet forvalter, give det

strax ved Rentekammeret tilkjende, og bliver hans BO

under Forseigling udi fire Maaneder; imidlertid skal

Hovedmanden strax clarere sine Regnskaber paa Vores

Rentekammer, og anden noiagtig Caution forskaffe, som

vil staae i den Afdodes Sted, med mindre een eller flere

af Arvingerne eragtes suffisant nok at kan svare til de
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Prætensioner som hos Boet kunde gjores, og han derhos 1720.

myndig er og vil staae derfor; haver Hovedmanden ei

inden den Tid clareref sine efterstaaende Regnskaber,

eller skaffet Forlover for sig saaledes, som for er meldt,

skal hannem ei mere Bestillingen betroes, men naar

rigtig Regnskab med ham paa Vores Rentekammer er

bleven gjort, soges for det han bliver skyldig, enten

Hovedmanden eller Cautionistens Bo , eller begge tillige,

efter den 22 d# Articul (I. Cap. § 22) om Processernes

Maade, ligesom det til Vor
. Betalings Befordring tjenligst

eragtes. — Hvorefter, saavel som efter hvis videre Loven

og Vores allernaadigste Forordninger ommclder, de Ved-

kommende sig allerunderdanigst have at rette og for

Skade at (age vare. Givet paa Vores kongelige Residentz

udi Kjobenhavn den 18. Martii Anno 1720.

Kongelig Resolution ang. den islandske Han- 25. Marts,

dels Forpagtning. Khavn 25. Marts 1720. —
I Rentekammerets Forestilling 18. Marts berettes, at de is-

landske Kjébmænd havde, paa Opfordring, i en Erklæring af

18. Febr. d. A. opsat flere Punkter, som de meente at ville

tjene til at «forbedre» Handelen i Island: 1) at Forpagtningen

blev forlænget til 10—12 Aar, i hvilket Tilfælde de byde

11,400 Ud. aarlig; 2) pt dem tilstaaes Convoy til medio Maji;

3) at ved ulykkelige Tilfælde eftergives i Afgiften; 4) at For-

pagtningen og Landskyldsrettigheden betales halvt i Penge og

halvt i authoriserede Sedler; 5) at i Octroyens 5 te Post ind-

fores, at af islandske Varer erlægges 1% Told ved Udforsel til

fremmede Steder; 6) at det i Octroyen paalægges Islænderne

at levere
4
/s Stromper mod V« Vanter efter Værdien; 7) at

Forpagterne maatte handle frit med Skindene og Ulden , eller

en fast Priis sættes derpaa hvis de fordredes til det kongelige

Uld-Manufactur; 8) at de maa handle efter Taxten af 1684.

— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 1, 399—412.

Vi accorderer allernaadigst, at Forpagtningen paa 6

Aar maatte ansættes, paa det man alletider kunde see

hvorledes det afgik, og om man det længere udsatte det

ikke lod sig gjore, saasom imidlertid mange Inconveniencer
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1720. der imellum kunde falde, og at man paa de offererte

25. Marts. 11,400 Rd. ganske ingen Reflcction gjorde, roens at de i

det mindste saa hoit maatte gaae, som hvad de forhen

til Forpagtning havde givet. — 2) Naar Contracten forst

var sluttet, saa finde Vi og for billig, at dennem Convoyen

til rette Tid, saa længe Krigen varer, bliver given, mens

derimod maatte de sig og forskrive, at naar Convoyen

til rette Tid i Mai Maaned laa færdig, og samme sig

efter dennem maatte opholde, for de med deres Skibe

ikke var klar, de da Omkostningerne skulde betale, som

over den ansatte Dato foraarsagedes at Fregatten skulde

være færdig og efter dennem maatte ligge og bie. —
3) Afgifterne maatte betales af Interessenterne, enten de

beseglede Havnen eller ikke; det hænde sig da, at et

Skib ved Soskade forulykkedes og blev borte, og sligt

noksom var beviisligt gjort og hvormeget i alt den Skade

kunde belobe, at den samme da nogen Moderation i For-

pagtniugen, som denne Ulykke træffede, for det Aar efter

Sagens Reskaffenhed kunde vorde meddelt. — 4) Saasom

Cronerne nu i saa hoi Priis var og Forpagtningspengene

forhen alletider i Croner er bleven betalt, saa maatte og

herefter slig Forpagtningspeuge i Croner erlægges, mens

Vi bevilliger dog aliernaadigst, at om Interessenterne

ingen Croner kunde bekomme, de da med courante

Penge maatte betale, naar de 10 pro Cento Lagie paa

courante Penge betalte. — 5) Dette maatte forholdes

som ved den sidste Forpagtning med dennem var ble-

ven contraheret. - 6) Vi accorderer aliernaadigst, at

Indvaanerne udi Island dertil maatte vorde holden, at

de mere Hoser og mindre Vanter forfærdigede, dog at

Prisen og derefter vorder regieret, at Indvaanerne i Is-

land derved ingen Skade tog. — 7) De Deputerede ved

Rammeret hafde herom med Directeurerne ved Manufa-

cturet at conferere, saavel angaaende Prisen af Ulden,

som og om (Jvantiteten til Manufacturet, hvor meget aar-

lig behovedes. 8) Vi lader anlangende dette det alier-

naadigst ved samme Taxt beroe, ligesom Vi det herom
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ved den forrige Forpagtning regieret haver, saasom

Undersaatterue i Island, om en Forandring i Taxten blev

gjort, alt for meget derunder vilde lide, hvilke foruden

det ikkun i en slet Tilstand var. — Hvad Jordebogens

Rettigheder anbelanger, saa maatte ligesaadan dermed

forholdes, som det dennem i den sidste Octroy var bleven

bevilliget og videre intet 1 Kjobenhavns Slot den 25.

Martii 17^0.

1720.

25. Marts.

Instruction for Peter Råben , til at være 27. April

Stiftbefalingsmand paa Island og Færoe. Khavn

27. April 1720* — Rentek. Norske Instruct. Prot. 1, 70-

Instruction, hvorefter Vi Frederik den Fjerde &c,

allernaadigst ville, at Os elskelig Peter Råben, Vores

Stiftbefaliugsmand paa Vores Laude Island og Færoe, sig

udi samme Embedes Forretninger indtil videre allerun-

derdanigst haver at rette og forholde:

i) I Begyndelsen skal han eengang hvert Aar, og

siden udi det Mindste eengang hvert andet Aar, selv be-

stige begge Landene, og da over alt noie observere og

iagttage Vores kongelige Hoiheder, Regalier og Rettig-

heder, samt hverken da eller nogen Tid tilstede, at Os

derudi, af hvem det være kan, nogen Indpas skeer; men

dersom saadant, imod Forhaabuing , enten allerede er

passeret eller herefter foreiober, da haver han Os det selv

ved sin allerunderdanigste Memorial skriftligen at til—

kjendegive, og Vores allernaadigste Resolution derom er-

varte. Alle Tider skal han troligen og grundeligen

overveie, ja sig yderligst lade være angelegen Alt, hvis

disse Vores Lande Island og Færoe kan komme til Gavn

') Ifolge Resolution 17. April 1708, 18. Juni 1712 og 11.

Marts 1715 var Priserne ansatte til: 1 Skib. Fisk 6 Rd.

- 1 Al. Vadmel 12 Sk. — 1 Par Hoser 7 Sk. — 1

Tonde Lax,6 Rd. — 1 Tonde Smor 9 Rd. — 1 Tonde

Tran 9 Rd. —
N Alt foruden Fragt og paagaaende Omkost-

ninger. ,
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1720. og Beste, samt Vores Intrader til Forbedring, og derom

27. April,
j behovende Tilfælde med Vores Caucellie og Kamraer-

Collegiis correspondere, saa intet efterlades hvorved Vores

Tjeneste og Fordeel kan befordres, samt derimod al

Underslæb, Egennotte og Utroskab, forekommes og af-

skaffes. — 2) Een udi hvert Laud bosat, forstandig og

vederheftig Mand, til hvis Troskab og Redelighed han sig

kan forlade, haver han paa sine Vegne, dog
-

paa eget

Ansvar, at substituere, som udi hans Absence hans Em-

bede kunde forrette og med hannem, saa tidt Leilighed

gives, correspondere, hvorved han om Landenes Tilstand,

Beskaffenhed og indfaldende Forandringer, kan vorde

underrettet. — 3) Dernæst bor han lade sig være ange-

legen, at alle Vores Forordninger, Instructiouer og Be-

falninger, som allerede ere eller herefter vorder givne,

saavidt hans Embede angaaer, udi alt tilborligeu efter-

kommes, og hvis hannem der udi befales, haver han

med storste Flid at forrette. Iligemaade skal han noie

eftersee, at Amtmanden og andre Vores Betjentere med

samtlige Indbyggere paa fornævnte Vores Lande sig efter

bemeldte Vores Forordninger, Instructioner og Befalnin-

ger, udi alle deres Ord, Punkter og Clausuler, tilborligeu

retter og forholder, hvorom han ved den anbefalede

Nærværelse paa ethvert Land , samt ellers naar Leilighed

gives, noie maa inquirere. Skulde og nogen Betjente til

sit Embedes Efterkommeise hans Assistence forlange, da

haver han dertil straxen den fornodue Anstalt at forfoie.

— 4) Med Justitien skal han, ved Nærværelsen udi Lan-

dene, have tilborlig Opsjun og noie tilsee at den rette-

lig administreres efter Norske Lovs Indhold, saa ingen,

være sig Geistlig eller Verdslig, Rig eller Fattig, med

Billighed derover kan klage, og til den Ende skal han

baade være anbefalet og tilladt, ved forauforte sin Nær-

værelse udi Landene, alle geistlige og verdslige Retler i

egen Person at besoge, og da, saavel som ellers, tilsee

og informere sig, om Retten paa ethvert Sted lovlig og

tilborlig administreres, om alle Rettens behovende Boger
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og Protocoller ere rettelig igjennemdragne og forseiglede, 1720.

samt om Thingeue i rette Tider holdes af lovkyndige 27. April.

Laugraænd, Sysselmænd og Laugrettesmænd, som med alle
*""-f"

Ting retteligen omgaaes; og saafremt nogen Rettens eller

andre Betjente skulde befindes, der ikke, som dét sig

bor, forestaaer sit Embede, da haver han hannem ved

Retten at lade tiltale og fra Bestillingen efter Sagens Be-

skaffenhed suspendere. Strax derpaa indberettes, hvad
^

saaledes passeret er, udi Vores Danske Cancellie eller

Rentekammer, til Vores nærmere allernaadigste Resolution.

— 5) Naar nogen verdslig Bestilling paa enten af Landene

ledig vorder, haver han samme udi Vores danske Can-

cellie eller Rentekammer, hvor det henhorer, at indbe-

rette, og tillige gjore Os allerunderdanigst Forslag om

nogle dogtige og vederheftige Personer, som den vacaute

Betjening til Vores Tjeneste best kunde forestaae, hvor-

efter han Vores allernaadigste Villie og Resolution derud-

inden afvarter. — 6) Og som Vi fornemme, at endeel

Sysselmænd paa Island besidde deres Embede alene efter

et Brev, enten fra Vores forrige Stiftamtmand Gyldenlew

eller Vores Amtmand Muller, uden nogen Vores Bestal-

uing og muligens uden Bevilgning forretter samme Em-

bede, ja vel og afstaae det Syssel for en anden, hvortil

de selv aldrig nogen Ret eller Bevilgning haft haver:

saa skal han sig herom noie informere, og naar han har

udfuuden paa hvad Maade de af Os Uauthoriserede ere
*'

komue til Embederne, maa saadaut til Vores Cancellie

eller Rentekammer indberettes, hvorhos han da sin sand-

færdige og grundige Betænkning foier, enten de Personer

som Embedet allerede betjener, vederheftige og duelige

befindes, eller andre , de han da tillige Os .allerunderda-

nigst foreslaaer, i disses Sted kunde antages, hvorpaa

han siden Vores allernaadigste Resolution ervarter. —
7) Hvert Aar skal han til Vores Kamraer-Collegium ind-

sende en fuldkommen Relation om Landenes Tilstand og

deres Fornodenheder , saa her om Landenes Beskaffenhed

en fuldkommen og klar Underretning kan haves. —
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1720. 8) Paa Vores Vegne skal han have Tilsjun med den

27. April, geistlige Jurisdiction og Præsterne, samt Skolebetjenterne
^-p^v^^

tilborlig forsvare, ja, naar Behov gjores, denuem til

Rette befordre, samt ellers udi forefaldende Sager efter

' v Norske Lovs Indhold, saavidt muligt, sig forholde. —
9) Ved Vores Kirker skal han

,
tillige med Superinten-

denterne og Provsterne udi Landene, have tilborlig Ind-

seende, at med deres Indkomster forsjunlig omgaaes,

Kirkerne forsvarlig vedligeholdes, og alle Ting indrettes

og fuldbyrdes efter den Anordning derom gjort er eller

vorder. Isærdeleshed skal han tilholde denncm, som Kir-

kernes Indkomster og Oppeborseler ere betroede eller

herefter anbetroet vorder, at de for Indtægter og Ud-

gifter aarlig rigtig Regnskab gjore og derfore noiagtige

Quitteringer tage. — 10) Hospitals og Fattighusers

Forsiandere skal han iligemaade efter Loven, tilligemed

Superintendenterne og andre Vedkommende, tilholde, at

de deres Embeder forsvarligen forestaae, i rette Tide til-

borlige Regnskaber aflægge og med Fattige Lemmers

Indtagelse og Underholding efter Fundats og Skik, 'som

ved ethvert Sted gjort, indgaaet og bevilget er, sig for-

holde. — 11) Han skal og tilsee, at de Genanter og De-

putater, som af Landenes aarlige Indkomster til Kirker,

Skoler, Præster, Hospitaler eller andre Fattige skal gives,

i tilborlig Tid af Vedkommende vorder betalte, og der-

efter saa rettelig og billig distribuere, at ikke Nogen

bliver fornærmet eller forurettet. — 12) Naar Nogen

hannem med Vores Hoiesterettes Domme besoger, da skal

han efter Loven og uden nogen Ophold , Vedkommende

straxen til Execution befordre, efter Dommens Indhold,

og hvis den Skyldige enten er tilfunden , Boder til

Qvæsthuset eller i andre Maader at betale, da bor samme

under Execution inddrives, paa det Vores Hoiesterettes

Domme allerunderdanigst, uden videre Proces, kan vorde

efterlevede og Justitien uden Ophold befordret. —- 13) Flittig

Correspondence skal han paa alle Havne i begge Laudene

holde, og sig om Handelen noie informere, ja ingenlunde

*
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tillade, at Nogen imod den satte Taxt sine Vare for- 1720.

handler eller falsk Maal og Vægt bruger, mens at 27. April*

dermed og ellers efter Vores allernaadigste udgangne

Forordninger og meddelte Octroy i alle Maader af Ved-

kommende forholdes. Dersom og noget beviisligt Rlage-

maal hannem i saa JHaåder forekommer, haver han den,
i

hvis Brdst saa findes, efter Loven og Vores allernaadigste

udgangne Forordninger, tilborligen at lade straffe og

Sagens Beskaffenhed ufortovet i Vores Cancellie eller
v

Rentekammer, efter Sagens Beskaffenhed, at tilkjendegive,

dog at Landslov og Ret udi alle Ting for Enhver, som

sig derhen skyder, i alle Maader haver sin Gjenge. .

—

14) Han skal og noie observere, at ingen Fremmede,

som den islandske og færoeske Handel ikke ere tilladte,

driver nogen Negotie med Vores Undersaattere, mens, om

det er muligt, skal han samme efter Octroyen anholde

og lade forfolge, paa det Interessenterne kan nyde Han-

delen ubeskaaren. — 15) Han skal og tilsee, at Skand-

serne udi Landet Færoe vorder holdene i god og forsvarlig

Stand, samt ved sin Nærværelse paa Landet inquirere og

ellers informere sig om fornoden Krud, Lod og andre til

Defension necessaire Ting udi Forraad haves, ligeledes

om Constabler og de ovrige af Garnisonen ialt efter-

komme deres Pligt og Skyldighed, og endelig om Land-

fogden Constabelen og Guarnisonen til Ret og Billighed

forhjelper, samt dennem den allernaadigste tillagte Lon-

ning rigtig betaler. — 16) Alle Suppliquer om verdslige

Sager, Fæstebreve og andet deslige, som Undersaatterne

til Os ville indgive, bor til hannem forst indleveres,

hvorefter han deres allerunderdanigste Begjerings Beskaf-

fenhed kan examinere og samme siden, med sin derpaa

tegnede allerunderdanigste Erklæring, til Vores videre

allernaadigste Resolutions Indhentelse, allerund. tilskikke.

Om de Geistliges Suppliquer skal han med Biskoppen

conferere, og den tillige med sin allerunderdanigste .

Erklæring paategnet indsende. —< 17) Og som Vores

elskelige Herr Fader, sal. Kong Christian den Femte,

J-J*. 50
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1720. hoilovligst Ihukommelse, allernaadigst haver befalet Laug-

^^^rp mændene paa Islaud og Biskopperne sammesteds, saavidt

den auden Bog i Vores Norske Lov angaaer, den Islandske

Lov efter Vores nye Norske Lov, saavidt muligt, at ind-

rette, paa det den Uordeja, som nu gaaer i Svang, kunde

vorde afskaffet, og de mange indlobende Klagemaaler

forekommed, saa skal han og flitteligen tifsee, at samme

tilborlig vorder fuldbyrdet og saa snart muligt en Pro-

ject dertil indsendt, hvoraf dog forst en Copie udi Landet

maa forblive, paa det et nyt Exemplar igjen kunde be-

kommes, ifald det hidskikkende forulokkedes. — 18) Med

al Flid skal han erkyndige sig, om nogen Metal eller

Mineralier paa disse Vores Lande Island og Færoe kunde

yære at finde, og Os sin udførlige Relation derom aller-

underdanigst tilstille, med hosfoiet Forslag hvorledes

samme Os og Landene til Notte- kunde geraade. llige-

maade skal han og allerunderdanigst indberette Alt, hvis

til Vores Interesse og Laudeues Notte i andre Maader

tjenligt eragtes, udi Særdeleshed ved hvad Middel Fiske-

riet og Handelen kunde tiltage og forbedres , med hvis

videre han til Landets Opkomst formaaer at observere og

udfinde. — Hvorefter, og ellers i det ovrige efter Loven,

udgangne Forordninger og Anordninger fra Vores Can-

cellio og Rammer - Collegio , han og andre Vedkommende

sig allerunderdanigst haver at rette og forholde udi alle

de Poster og Tilfælde, som ei særdeles i denne Instrux

ere forklarede. Givet paa Vores kongelige Residence udi

Kjobenhavn d. 27. April Anno 1720.

•

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Told- og Gonsuin-

tionsfrihed for Salt til Fiskerie under Island.

Khavn 27. Mai 1720. — I Rentekammerets Fore-

* stilling 20. Mai refereres Andragende fra Ludolph Sprick, som

med sin Hukkert Morgenstjernen vilde lade fiske paa Doggerie

under Island og Færoerne, om at faae 4 å fi Læster spansk og

fransk Salt fri for Told og Consumtion udfort, mod at han

ved Indforselen af Fisken betaler tilbqrlig Rettighed , hvilket
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allerede for var tilstaaet ved Resol. 12. April 1687. — Rentek. 1720
Norske Relat. og Resol. Prot. i, 749. < L

»

Vi approberer allernaadigst Kammerets Betænkning
27

'
Mai *

og bevillige, at Supplicant(en) i alt af spansk og fransk

Salt 3 Læster toldfri maa nyde. Kjøbenhavns Slot den

27. Maji 1720.

Gavebrev og Overdragelse af Gaardene Prest- 13. Juni.

bakki og Brjamslæk til Beneficia. Brokey 13.

Juni 1720. Gavebrevet paategnet at være publiceret

paa Mandtalsthing paa Bæ i Hrutafjord 29. April 1721 af

Sysselmand Orm Daoason. Original i Bispe-Archivet i Island,

Nr. 340: «Donationes in usus pios et publicos«, publiceret i

Synodo generali 16. Juli 1722; jevnf. Johnsens Jaroatal, S. 218.

Mcb })Vi svo stendur i J>eirri Codicill, er så cola

gofugi og loflegi hofci'ngi Guomundur sål. Thorleifssoa

hefir utgefio, og hans vili var ab framkvæmast skyldi,

sem fylgir:

«I nafni og trausti heilagrar {)renningar, og eptir leyfi

mi'ns allranåougastaarvahejTaogkonungs, gefeg Guomundur
Thorleifssou, åsamt minni egtakviunu Helgu Eggertsddtlur,

bondaeign mfna alla f jorbunum Prestbakka vib Hrutafjoro

innan Stranda syslu, og Brjåmslæk å Barbastrdnd innan

Baroastrandar syslu liggjandi, guoi og kirkjunum J)ar

standandi, åsamt kugildin bæbi å heimajorbunum og
kirkjukotuuum, sem umfram kirhjukugildi vcra kunna og
min eign eru, og séu pessar båbar jaroir f (upp?) héban
meb ollum sinum eignum æfinleg beneficia, gubs orba

kenningu til framkvæmdar og fåtækum kennimonnura,

sem J)ar tøona ebur Jyonandi verba, til naubsynlegs braubs
og uppheldis».

Og uppå {>ab J)ess sål. raanns gobur vili oggubræki-
legur åsetm'ngur bæbi hér uti, svo vel som ollu obru er
hann hefir skipab, fullkomlega framkvæmast skyldi : skjo-

der og afsalar Kdngl. Maj*' amtmann yfir Islandi, eg Niels

Fuhrmann, sem crfingi Gubmundar sål. Thorleifssouar,

H eg Helga Eggertsddttir yugri (eptirlåtin ekkja J>ess

50*



788 Gavebrev paa Prestbakki og Brjamslæk.

1720. såluga manns) og fullkomlega hérmeb afheudi undan oss

T^JunT °^ vorura erfingjum bondaeignina alla Prestbakka vi&

Hrutafjorb inuan Stranda syslu liggjaudi, åsamt kiigildio

bæ&i å heimajdr&inni og kirkjukotinu, sera urafram kirkju-

kiigildi vera kunna, nefnilega jorMn 30 hundrub ab dyrleika

meb 6 kugildum, sem nu meh réttu fylgja ber, og Gub-

mundur sål. Thorleifsson var ab eigandi, mec) ollura J>eim

gognum og gæ&um, hlutum og hlunnindum, xvotnum og

vei&istofcum til fjalls og fjoru, sem greindri jorfcu fylgir

og fylgt hefir af) fornu og nyju, til æflnlegs beneficium,

gufcs orfca kenm'ugu til framkvæmdar og fåtækum kenni-

roonuum, sem Prestbakka kirkju nu Jyonandi er, e&ur

tøonandi verfca, til nau&syulegs braubs og uppheldis, og

er t>essi jorb nu hébanaf meb ollum sinum eignum æfin-

legt beneficium, og ei til annars brukast å, en fyrirskrifab er.

Jjcssu til fullkomlegrar stabfestu skrifum vér vor nofn

hér undir meb eigin hondum og åj)rykktum sibvaualegum

zignetum, åsamt dskandi af nålægum gdbum monnum

meb oss til vitnis ab undirskrifa. Actum Brochey J)ann

13d* Junii Anno 1720.

N. Fuhrmann. Helga Eggertsdottir.

N. Kier m. ppria. Jon Jonsson.

17. Juni. Kongelig Resolution ang. Afgiftsfrihed for et

Partie Salt til Fiskerie under Island. Khavn 17.

Juni 1720. — I Rentekammerets Forestilling 10. Juni

bemærkes, at Stiftbefalingsmand Råben havde andraget, at han

baade til sin Fregat og til Lods-Galioten, som skulde gaae paa

Doggerie, behovede 2V* Læst spansk §alt, samt 1 Læst fransk

Salt, som han havde taget af Abr. Klochers og "Wilh. Edingers

Oplage, og anholdt om at maatte frit udpassere. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 1, 883.

Vi approberer alleruaadigst den af Kammeret for-

foiede Anstalt, anlangende den frie Udpassering af de

2Va Læster spansk og 1 Læst fransk Salt, og det med

den Condition, at naar Fartoiet tilbage kommer, at der

paa Toldboden skal blive observeret, om og saa* megeO



I Kgl. Resol. ang. Afgiftsfrihed for Salt. 789

9 Vare af Fisk vorder indfort, at saa meget Salt dertil kunde 1720.

I være forbrugt. Kjobenhavns Slot den 17. Junii 1720.

! Reskript til Stiftbefalingsmand Råben, Etats- i. Novbr.

I raad og Justitiarius Bostgaard samt Professor

I Arne Magnusson, at undersoge nogle fra Island

i komne Documenter. Khavn 1. Nov. 1720. —
Siell. Tegn. Lxil, 647*.

Frederik den Fjerde <fcc. V. S. B. T. Eftersom du,

|
Herr Peter Råben, haver med dig hjembragt fra Vort

! Land Island endeel Kister med Breve og Papirer udi,

I saa er hermed Vores allernaad. Villie og Befaling, at I

strax med hverandre tilsammen træder, og alle i samme

j
Kister befindende Breve og Papirer noie efterseer, for at

fornemme fra hvad Steder i Island de kan være kommen,

hvem de kan tilhore, saa og om hvad Materie de handler,

og om de ere af nogen Værdie eller Raritet, og ellers

hvorledes med dem kan være beskaffet, og Os saa derom

eders allerunderd. Relation med forderligste at tilstille.

Dermed &c. Hafn. den 1. Noverabr. 1720.

Kongelig Resolution ang. Fremgangsmaaden Novembr.

med det islandske Svovl. (Novembr. 17200—
I Forestilling 18. Novembr. beretter Rentekammeret, at i af-

vigte Aar er ankommet 3000 % Svovl fra Husavik, og i dette

! Aar ligeledes 12000 %• Det kunde leveres paa Husevig for

1 Sk. Specie pr. % og i Khavn havde Kjobmanden ladet sig

noie med 3 Sk. Pundet. *— Rentekammeret havde nu, efterat

flere forskjellige Mænd havde gjort Forsog, erholdt Prove af

renset islandsk Svovl fra Krudtmester David Rosen paa Chri-

stianshavn, som dog ikke skulde have saa flint Udseende som

det spanske, der solgtes i Kramboderne (efter Rosens Udsagn

fordi det%anske skulde være blandet med Solverts, men det

islandske med Jernerts), men skulde være ligesaa tjenligt til

Krudtfabrikation. Rosen tilbod at raffinere 100 SJ for 1 Rd., og

I naar han selv skulde forskaffe Brændsel til Smeltningen, fordrede

]
han endvidere 4 Mk. for 100 %. — Efter Overslag fra Krigs-

Conwnissariatet behovedes 15000 % reent Svovl aarlig til det

i
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1720. kongelige Krudt- Arbeide, hvilket hidtil havde kostet 8 Sk.

Pundet, men nu under Krigen 12 Sk.; hvorefter Rentekammeret
Novembr.

jjeregne,^ at der ve(j at raffinere Svovl fra Island kunde aarlig

vindes 1266 Rd. 64 Sk. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 2, 1979-1993.

Vi approberer allernaadigst Kammerels Betænkning,

at det var bedre, det Kjobmanden, som haver eller kunde

bekomme Husevigs Havn, at han selv betaler Indbyggerne

Svovlet for sin Regning i Vare og Penge, som de kan

forenes om og behove, og derefter nyder sin Betalning

her ved Leverancen efter Accord, end at det skulde gaae

for Vores Regning. — Vi bevilger allernaadigst, at Com-

merceraad Keysen det hjembragte Svovel med 2V2 Sk.

for Pundet, saafremt det ikke billiger skulde kunne be-

kommes, at betale. — Vi bevilger ogsaa allernaadigst, at

Krudmageren til een Svovel -Hyttes Opbyggelse 40 Rd.

maa gotgjores, og at Kammeret en Accord maa med

hannem indgaae, nemlig for 100 S at raffinere at betale

ham 1 Rd., om det ikke for mindre er at slutte, samt

derforuden til Brændeved og Torv til hver 100 S : 4 Mk.

25. Novbr. Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

dels Forpagtning. Khavn 25. Novembr. 1720.

— I Forestilling 4. Novbr. fremstiller Rentekammeret Sagens

Gang siden den kongel. Resol. 25. Marts d. A. , at nemlig

Interessenterne havde under 12. April undslaaet sig for at mod-

tage Handelen paa de i Resol. antydede Vilkaar, hvorpaa en

Auction blev holdt d. 25. April, og Handelen opbuden paa 6

Aar, men der bodes kun paa 5 Havne 4190 Rd., hvoraf hidtil

var svaret 4810 Rd., paa de andre Havne skete intet Bud.

Derefter skrev Rentekammeret til Norge under 27. April, men

derfra meldte sig ingen. Auction berammedes paa ny til 30-

Oktobr., men forinden gjordes Forsog med de forrige Interes-

senter, og bod de da 15000 Rd. i Croner, under Betingelse at

beholde Handelen 16—20 Aar. Under disse Omstændigheder

blev Auctionen udsat til 20. Novembr. og Stiftamtmand Råbens

Betænkning indhentet. — Rentekammeret holder fast paa, at

Islands Beseiling kun skulde skee fra Kjobenhavn alene, og

bemærker med Hensyn til Terminen, at en kort Tid er skade-
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lig: «eftersom Interessenterne de tvende sidste Aar, for For- 1720.

pagtningen ophorer, baade sparer paa Henforselen og tilbage- 25. Novbr.

holder den Forstrækning, Indbyggerne begjerer, naar de det-~—~^—
ikke kan betale, men derimod afskriver paa Gjelden hvad

Bonden fremforer, og derved lider han, saa at den, som træder

til Havnerne igjeri, med Bekostning atter maa sætte ham istand,

som udkræver Tid, og ved det samme bliver Indbyggerne for-

medelst disse Omskiftelser altid udi en slet Tilstand«. Rente-

kammeret foreslaaer derfor 12 Aars Termin, og at Jordebogs-

> Indkomsten tillige overdrages Interessenterne, anslaaet til 6000

Rd., foruden det Uvisse, idet Collegiet saaledes calculerer Af-

giften til 18,440 Rd. Croner, eller 363 Rd. 72 Sk. mere end

hidtil. Ligeledes indstilles, at naar Rugen gjelder iKhavn over 13

Mk. pr. Tonde l

s kan kemmed Rug indfores til den islandske

Handel, og at udfort Fisk svarer 1 % i Told. I Henhold her-

til indstilles Udkast til en Octroy til kongelig Approbation. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 2, 2015—2031.

Vi have, hvis af det islaudske Compagnie til en ny

Forpagtning allerunderd. er bleven projecteret, tillige med

Kammerets og Stiftamtmand Råbens Betænkende, alleru.

igjenuemseet, og finder de islaudske Kjobmænds Bud for

Havnenes Forpagtning ingenlunde tilstrækkelig, saasom

de nu en mindre Summa oflererer end de tilforne haver

betalt, da dog i Consideration bor at komme: 1) At

Prisen paa Vårene, som de til Island sender, dagligen

falder. — 2) At siden Fredens Slutning ingen Assecu-

rantzpenge af dennem betales — 3) At de ei tor bie

efter Convoyer, og saaledes kan profitere af Tiden. —
4) At paa Vårene, som de fra Island bringer og her de-

biterer, ingen vis Priis, hverken i Contraeten eller her i

Byen er sat, hvorfore de ogsaa^ uanseet Rugen nu ei er

i hoi Priis, 1 Lispund islandsk Fisk for 5 Mk. sælger,

som for 1 Skippund gaaer over 16 Rd.. hvilket i forrige

Tider ei har kostet mere end 9 til 10 Rd., hvorfore og-

saa den gemene Mand ei endnu kan finde den Soulagemeut

til haus daglig Subsistence, som Vi gjerne havde dusket,

Kjobmændenes Andragende gik ud fra Priis til 10 Mk.,

Råben foreslog 2 Rd.
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1720. og med al Flid stræber efter Enhver at forskaffe. Vi

25. Novbr. havde af forommeldte Aarsager forventet, at de Trafique-
^~~r^*-~

rende paa Island sig til en langt hoiere Summa at offerere

skulde have declareret, paa det de fra andre Steder kom-

mende Propositioner om de islandske Havne at forpagte,

ei kunde tages udi Consideration, mens aldeles blive reji-

ceret. Vi ville derfor allernaadigst, at Vores Deputerede

for Financerne og udi Kammer -Collegio de Negotierende

paa Island lader komme for sig, og dennem Ubilligheden

af deres Tilbud, med de af Os hosfoiede Omstændigheder,

foreholder og dennem adsporger, om de enten ere inten-

tionerede til Os aarligen 20,000 Rd. udi Croner for Hav-

nenes Forpagtning at betale, naar de af dennem begjerte

Friheder bleve accorderet, eller heller ville betale Told og

Consumtion for Alt, hvis de fra fremmede Steder deres

Handel at fortsætte lod komme, og derimod ikkuns betale

18,000 Rd. udi Croner til Forpagtning ; naar Vi da derom

haver bekommet deres udforlige Svar, ville Vi videre

derpaa allernaadigst resolvere. Til Slutning haver Vores

Deputerede for Financerne og udi Kammer- Collegio at

fornemme hos de Trafiquerende, om de ei ville contrahere

om en vis aarlig Leverance af hvid islandsk Uld og det

for en vis Priis hver Aar; og er angaaende den 25. Punet

at observere, saasom derudi er anfort, at om Krig skulde

indfalde og de Traflquerendes Skibe af Fjenden bleve bort-

tagne, og Sligt noksom blev beviisliggjort, da den, som

Ulykken i saa Maade treffede, sig Moderation i Forpagt-

ningen kunde have at vente, at, om dette skal blive

staaende, derimod hosfoies: «hvorimod de Interesserende

skal være pligtige, Vårene, som Vi til Vores Flaade be-

hover, ei for hoiere Priis at sælge end Va Deel af Prisen,

som deu udi de tre sidste Aar for Krigen har været, eller

i det hoieste 1 Rd. for et Skippund Fisk hoiere«. Kjoben-

havns Slot den 25. Novembr. 1720.
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Acadeniie see Universitetet.

Afgiftsvægenet see Regnskabsvæsenet, Skatter og Afgifter.

Almanak, see Boger.

AlUiinget jevnf. Retterne,

Reskript ang. Ansættelsen af en Laug-
thingsskriver.

For. om Rettens hurtige Pleie efter

Islands Lov.

Althiogs-Beslutning om Ansættelse af

en Althingsskriver og sammes Lon,

Kgl. Resol. paa adskillige Foregivelser

ang. Island.

Reskr. ang. Landsthingsskriverens Lon.

Bestemmelser om Forretningsordenen

paa Althinget.

Althings- Vedtægt ang. Forandringer i

Almanakken.

Reskr. at Laugrettesmænd skulle ud-
nævnes efter Norske Lov.

Reskr. ang. Udnævnelse af Laugrettes-

mænd,

Antiquiteter see Boger.

Apotliekerc see Medicinalvæsen.

Arv og- Skifte.

1294. 15. Juli. Retterbod om Ændringer i denisl Lov.

1305. 23. Juni. Retterbod om adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1314. 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1545. 13. Marts. Aabent Brev ang. Arveret for Præsters
Hustruer og Born.

1551. 20. Febr. Aabent Brev ang. Arveret for Præsters

Ægteborn.

1672. 27. Juni. Bevilling ang. en Hustrues Arv,

1593. 9. Mai.

1607. 14. April.

1631. 30. Juni.

1638. 28. April.

1651.

1695.

10.

1.

Mai.

Juli.

1700. 1. Juli.

1705. 24. Marts.

1714. 7. Juli.
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1690. 4. Marts. For. ang. Moderation i Tiden til Arv

og Gjelds Fragaaelse, ra. v.

1697. 10. August. For. om hvorledes med Stervboer skal

forholdes.

1699. 2. Mai. Aabent Brev om Arveret for Sosters

Ægtebom.
1704 10. Mai. Reskr. ang. Kong Hakons Re! terbod om

Moders Arveret.

1706. 20. April. Confirmation paa Fru Ragnheidnr Jons-

dat lers Gavebrev.

1707. 13. Mai. Bevilling paa at sidde i uskiftet Bo.

— 10 Juni. Confirmation paa Testamente,

1708. 7. Mai. Bevilling paa et Ægtepars gjensidige

Arveret.

— 11. Mai. Confirmation paa et Gavebrev.

1709. 27. April. Reskr. ang. en Arvebevillings Cassation.

1710. 19. April. Confirmation paa et Fledforings -Brev.

1711. 16. Febr. Bevilling til Legitimation af uægte Barn.

— 15. Mai. Reskr. at Jonsbogen skal gjelde i Arve-

sager.

Anetioner.
1693. 19. Deebr. For. om Auctions- Værket i Danmark

og Norge.

.
Bevillinger.

1660. 21. Marts. Bevilling paa Handel i Island.

— 16. April. Bevilling paa samme.
— * 28. Mai. Bevilling paa Handel paa Vapnafjord.— 18. Juli. Bevilling paa Hvalfangst m. v. under

Island.

— 14. August. Bevilling at kjobe Fiske-Rogn i Island.

1661. 8. Marts. Bevilling paa Handel i Island.

— 23. Marts. Bevilling at handle paa Holmens Havn.
— 30. Marts. Bevilling paa Handel i Island.— 3. April. Bevilling paa samme.
— 4. April. Bevilling paa samme
— 26 April. Bevilling paa samme.
— 6. Juli. Bevilling paa directe Udforsel fra Island.

1662 29. Januar. Bevilling at tage Varer til deu islandske

Handel fra hvilketsomhelst Sted.— 19. Febr. Bevilling paa Handel i Island.

— 5. Marts. Bevilling paa samme.
— 10. April. Bevilling at sende Orlogsskib til Island

og Færoerne
— 13. April. Bevilling og Pas til at handle paa Fs-

Jand.

— 29. April. Bevilling og Pas til samme. .
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1662. 21. Mai. bevilling paa Fiskerie og Handel.
— 25. Oktbr. Bevilling paa directe Vare-Udforsel fra

Island til Ildlandet.

1663. 28. April. Bevilling og Pas til at fore sort Træ
fra Island.

— 30. Decbr. Bevilling for Fyrsten af Cnrland paa
Islands Beseiling i 12 Aar.

1668. 21. Mai. Bevilling og Pas til at fiske og kapre

under Island.

— 20. Decbr. Bevilling til at holde Foged i Island.

1669. 15. Marts. Bevilling og Pas til at fiske og kapre

under Island.

— 8. Juni. Bevilling paa Handel i Island.

1670. 26. Febr. Confirmation og Forlængelse paa Be-

villing at holde Foged i Island.

— 26. Marts. Bevilling paa Handel i Island.

1671. 22. Marts. Bevilling at fragte holsteinske og sles-

vigske Skibe.

1672. 12. Marts. Bevilling og Pas til at fiske og kapre

under Island

— 20. Marts. Bevilling ang. Islands Afgift.

— 27. Juni. Bevilling ang. eu Hustrues Arv.

1674. 31. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

— 7. Septbr. Bevilling for Fyrsten af Curland paa

Islands Beseiling i 12 Aar.

1675. 10. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

1676. 12. Mai. Bevilling at bruge fremmede Skibsfolk.

1677. 30. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

— 6. April. Bevilling at fiske under Island. v

— 2. Mai. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

—
• 8. Juni. Bevilling paa samme.

1679. 18. Marts. Bevilling paa samme.
— 29. Marts. Bevilling at fragte et af Saltcompagniets

Skibe.

1683. 21. April. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

5. Mai. Bevilling paa samme.

1685. 14. Febr. Bevilling ang. Bogtrykkeriet.

1686. 2. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

— 8. Mai Bevilling paa Fiskerie m. m.

1688. 7. April. Bevilling ang. Bogtrykkeriet.

7. April Alders Bevilling til at ordineres til Ca-

pellan.

1691. 14. Febr. Bevilling ang. nyt Oplag af Bibelen.

— 10. Marts. Bevilling at fragte fremmed Skib.

1692. 2. April. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

1701. 30. April. Bevilling at holde Efterliggere.

1707. 13. Mai. Bevilling paa at sidde i uskiftet Bo.
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1708. 13. April. Bevilling at holde Capel i Grenivik.

— 7. JMai. Bevilling paa et Ægtepars gjensidige

Arveret.

1709. 29. Juni. Facultas testandi for Arne Magnusson

og Hustru.

1711. 16. Febr. Bevilling til Legitimation af uægte Barn.

1712. 26. Marts. Facultas testandi for Gudmund Thor-

leifsson og Hustru.

Biskopper see Geistligheden, Embedsmænd.

Bispestolene*

1556. 16. April. Instruction for Knud Stenssen som Lens-

mand.

1558. 28. Febr. Aabent Brev om Tiendes Henlæggelse

til Skalholts Bispestol.

1666. 8. Marts. Reskr. ang. Overdragelse af Holum
Bispestols Jord Saltvik med Kaldbak.

Boger, Bogtrykkerie, Bibliotliek m. v.

1652. 3. Mai. Reskr. ang. Samling af Efterretninger

om Gronland i gamle Skrifter og

Boger (Side 242).

Reskr. ang. Samling af Antiquiteter og

Boger m. v. til Torlæus.

Reskr. ang Throndbjems Capitels Breve.

Bestalling og Instruction for Antiqua-

rius Regius.

Aabent Brev ang. Aflevering af Anti-

quiteter til Thormod Torvesen.

Bevilling ang. Bogtrykkeriet.

Reskr. ang. Indsamling af Manuscripter

og Antiquiteter i Island

Reskr. ang. Indsendelse af Antiquiteter.

Bevilling ang. Bogtrykkeriet.

For. om Pasquiller og Skandskrifter af

Boddelen at brændes.
Bevilling ang. nyt Oplag af Bibelen.

For. om Almanakkens Forandring til

Brugelighed.

Althings- Vedtægt ang. Forandringer i

Almanakken.
Reskr. ang. Undersøgelse af nogle fra

Island komne Documcnter. 4

/ Capelianer see Geistlighed.

Clrristfæ-Jorder see Fattigvæsen.

1662. 27. Mai.

1664. 16. Juli.

1681. 7. Juni.

1682. 23. Sept.

1685. 14. Febr.

4. April.

1687. 19. Febr.

1688. 7. April.

1689. 8. Juni.

1691. 14. Febr

1700. 10. April.

1. Juli.

1720. 1. Novbr.
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Collect.

1695. 16. April. Aab. Brev ang. Collect af Kirkerne til

Ingjaldshol Kirkes Opbyggelse.

CoiitiftissioiKer«

1661. 11. Juni. Commissorium i en Sag mellem det

islandske Compagnie og Trellund.

— 3. August. Commissorium til samme Sags minde-
lige Afgjorelse.

1662. 3. Marts. Commissorium aug. Beretning om Trel-

lunds Handelsforslag.

1701. 22. Oktbr. Commissorium ang. Goltrups Andra-
gender med Hensyn til Island.

1702. 25. Marts. Commissorium ang. Gottrups Forslag

til Politie-Ordniug.

— 25. April. Reskr. ang. Arne Magnussons Reise til

Island.

— 22. Mai. Ordre til Arne Magnusson og Paul Vi-

dalin at reise i Island som Com-
missarier.

— 22. Mai. Instruction for de samme som Cora-

missarier.

22. Mai. Reskr. ang. de islandske Commissariers

Lonning.
— 22. Mai. Patent ang. Commissionen udi Island.

22. Mai. Reskr. ang. Commissairernes Sendelse

til Island.

1703. 5. Mai. Commissorium ang. Supplicationer om
Islands slette Tilstand.

— ,8. Decbr. Reskr. ang. samme (S. 596 Anm.). ,— 18. Mai. Reskr. ang. Commissionens Fremgang
i Island.

1704. 16. Mai. Reskr. til Commissarierne ang. Udfo-

reisen af deres Hverv.

1705. 15. Mai. Reskr. til Commissarierne ang. nogle

Punkler i deres Hverv.

1706. 11. Juni. Kgl. Resol. angaaende Commissariernes

Diæter.

1708. 21. Mai. Reskr. ang. Commissionens Tilende-

briugelse.

1710. 28. Januar. Kgl. Resol. ang. Beregning af Commis-
sariernes Diæter.

— 8. Decbr. Commissorium i en Sag mellem Islands

Kjobmænd.

1720. 1. Novbr. Reskr. ang. Undersogelse af nogle fra

v Island komne Documenter.
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Conimunalvæseii jevnf. Fattigvæsen, Landbovæsen,
Skatter og Afgifter.

1096. — — Islands ældste Tiendelov.

1680. — — Althings - Vedtægt om Rævefangst og
Rævetold.

1682. 5. Juli. Althings -Vedtægt om Lammedrift og
Fjeldgang.

1699. 5. Juli. Althings -Resol. ang. Fodring af Tyre
til Brug for Reppen.

1700. 6. Juli. Althings- Resol. ang. Ligning af com-
muuale Bidrag.

Criminalvæsen jevnf. Boer, Losagtighed.

1564.. 2. Juli. Althings-Dom om Hoer og Leiermaals-

Sager (Stori-domur).

1565. 13. April. Kgl. Stadfæstelse paa Store-Dommen.

1576. 19. April. Aabent Brev, at grove Syndere skulle

afldses i Domkirkerne.

1585. 29. April. Aabent Brev, at Hoersager og Blodskam

p& straffes efter Loven.

\1650. 3. Mai. Reskr. om haardnakkede Menneskers^ • Straf.

1685. 9. Mai. Beskjermelse-Brev for Jon Hreggviosson

i en Drabssag.

— 12. Juni. Leidebrev for samme.

1689. 8. Juni. For. om Pasquillcr og Skandskrifter

af Boddelen at brændes.

1690. 4. Marts. For. om Tyves og utroe Tjeneres Straf.

1697. 16. Oklbr. For. om grove Morderes Straf.

1702. 15. April. Kgl. Resol. i Anl. af Gottrups Andra-

* ^ gende om Islands Tilstand.

1712. 25. Juli. Rentek. Skriv. ang. Sagefalds -Regn-

skaber.

1714. 2. Marts. Beneficium paupertalis i en
.
Mordsag

for Hoiesteret

Oelinquenter, see Criminalvæsen.

Kniberier, Emberismænri m. v, jevnf. Geistligheden,

Handel, Instruction'er.

1450. 26. Novbr. Retterbod ang. Retspleien og Administra-

tionen i Island (Lange-Retterbod).

1489. Juli. Pinings-Dom.

1563. 27. Marts, For. at Præsterne paa Island skulle

soge Collats af Lensmanden.

1595 4. Marts. For.omCollation til Præstekaldei Island

1607. 14. April. For. om Bortfæstelse af Klostre, Sys-

seler &c. paa Livstid;
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1609. 25. Febr.

— 25. Febr.

1619. 20. April.

1633. 22. Oktbr.

M1650. 10. Mai.

1657. 21. Mai.

1662. 23. Decbr.

— 23. Decbr.

1664. 7. Mai.

1668. 20. Decbr.

1670. 26. Febr.

1672. 20. Marts.

1683. 17. Januar

3. Marts.

— 5. Mai.

J- 16. Mai.

1684. 26. Januar.

1688. 31. Marts.

— 31. Marts.

— 21. April.

— 5. Mai.

169 i. 31. Januar.

16.92. 23. Febr.

— 30. April.

1698. 29. Marts.

1701. 30. April.

1707. 24. Mai.

— 30. Decbr.

1708. 24. Septbr

1709. 4. Mai.

Reskr. ang. Ansættelse af en Syssel-

mand paa Vestmannoerne.
Forbud mod at forhaane Laugmanden.
Aab. Brev om Sysselmænds Embedseed.
Reskript ang. Ansættelse af en Syssel-

mand paa Vestmannoeme.
Aab. Brev ang. Friskyds for Lensmanden.
Reskr. ang. at hver Sysselmand skal

boe inden sit Syssel m. v.

Reskr. ang. Tilladelse for Bjelke at bort-,

forpagte Islands Indkomster.

Ordre ang. Bjelkes Indkomster af Island.

Aabeut Brev ang. Opreisning for en

Sysselmand og Meddommere.
Bevilling for Bjelke at holde Foged i

% Island.

Confirmation og Forlængelse paa samme.
Bevilling ang. samme.
Kgl. Resol. ang. Ansættelsen af en Land-

foged i Island.

Reskr. ang. Henrik Bjelkes Lonning.

Bestalling for Landfogdeu over Island.

Rentekamm. Instruction for Landfogden.

Bestalling for Gyldenlove som Stift-

befalingsmand.

Reskr. ang. at indsende Fortegnelse over

verdslige Fmbedsmæud.
Reskr. ang. at iudseude Fortegnelse over

geistlige Embedsmænd.
Bestalling for Chr. Muller som Amtmand.
Instruction for samme.
For. om Stemplet- Papir (Afdrag af

Gager).

For. om ubillige Afkortningers Exacti-

oners Afskaffelse.

Reskr. ang. en Sysselmands Bopæl.

Reskr. ang. Amtmandens Vinter-Ophold

i Danmark.
Reskr. ang. at en af Laugmændene

reiser til Khavn.

Rentek. Resol. ang. Betalingsmaaden af

Lonninger m v.

Reskr. ang. Tilladelse for Amtmanden
at tage fast Hjem i Rhavn.

For. om Betlere i Danmark.
Reskr. ang Afdrag i Civil- Betjenters

Gage (S. 658, Anni. 1).
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1711. 13. April. Kgl. Resol. ang. Confirmation paa en

Sysselmands-Bestalling.

1712. 9. Juli. Reskr. ang en Sysselmands Restitution.

1714. 7. Juli. Reskr. ang. en Sysselmands Indtægter

under Suspensionstiden.

— 7. Juli. Reskr. ang. en suspenderet Laugmands
Lon.

1715. 4. Febr. Kgl. Resol. ang. Amtmandens Lon.

1716. 3. August. Kgl. Resol. ang. Exspoctance paa Amt-
mands-Embedet i Island.

1717. 20. Febr. Anordning ang. Memorialers Indleve-

rclsG ID V.

— 12. Juni. Kgl. Resol. ang. at For. 20. Febr. 1717
ogsaa skal gjelde for Island.

— 18. Juni. Rentek. Skriv, angaaende Exspectancers

Afskaffelse m. v.

"—
. 26. Juni. Rentek. Instruction for Landfogden i

Island.

1718. 23. Mai. Kgl. Resol. ang Fordelingen af Amt-
mandens Gage.

— 30. Mai. Instruction for Amtmanden i Island.

1719. 23. Januar. For. om det stemplede Papirs Brug i

Daumark og Norge.

Pallte, F*alkefangst, see Jagten.

fr'attigvæsen jevnf. Communalvæsen , Hospitaler, Politi-

væsen, Tiende. -

1096. — — Islands ældste Tiendelov.

1275. — — Kristinréttr Arua biskups.

1305. 23. Juni. Retterbod om adskillige Punkter i den
islandske Landslov.

1314. 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1489. Juli. Anordning om Tiende, Fattigforsor-

gelse m. v. (Pi'm'ngsdomr).

1574. Juli. Althings- Resolution om Tiende m. v.

1605. Juli. Althiogsdom aug. Tiendeydelsen til Præ-
ster og Fattige.

1619. 21. April. Reskr. ang. Tilsyn med Christfæ-Jorder.

1622: 1. Juli. Althings-Resolution ang. Fattig-Tiende

af Kongens og Kirkernes Jorder.

1638. 28. April. Kgl. Resol. paa adskillige Foregivelser

ang. Island.

1645. 31. Januar. Instrux for Foged Jens Soffrensen.

1646. 8. Mai. Instruction for det islandske Compag-
nies Betjente.
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1652. 12. Mai. Reskr. ang. Hospitalernes Indtægter samt

Christfæjorder.

1655. 14. Sept. Gavebrev paa endeel af Gaarden Dråpu-

hlic.

1656. 15. Febr. Gavebrev paa Gaarden Hamar i Biiua-

vatus Syssel.

1657. 30. Juni. Althings-Resolution ang. Tiende-Ydelse

af Fattiges Jorder.

1674. 4. Juli. Althings Resolution ang spedalske Fat-

tiglemmer.

1677. 4. Juni. Fundats og Skjodebrev paa Gaarden

Va&al til Fattige.

1679. 4. Juli. Althings-Resol. ang. Fattiges Omgang.
— 5. Juli. Althings-Vedtægt ang. omvaukende Bet-

jjp '
• '

: -., : j/v! / Kvælere!.
1

'

. V-; v; .'; : :^^z^4^&\ " ''

X. 'S

1693. 20. Juli. Gavebrev og Fundats paa Gaarden Ytra-

Vallholt som Christfæ.

Viskerie jevnf. Handel og Skibsfart.

1545. 30. Juni. Althingsdom om Handel, Fiskerie m. v.

1564. 13. Mai. Dom om Skibsleie m. m. (Paul Stigs-

sons skipadomr).

1630. 1. Juli. Althings-Resolution om Skibslodder.

1631. 16. Decbr. Privilegium for det islandske Corapagnie

paa Hvalfiskene under Island.

1634. 18. Juni. Privilegium paa Uvalfaugerie under f

Island og Færoerne (S. 215).

1636 16. April. Bevilling for Compagniet paa Hval-

fiskerie.

1652. 15. April. Privilegier paa Groulands Beseiling.

1660. 18. Juli. Bevilling paa Hvalfangst m. v.— 14. August. Bevilling at kjobe Fiske-Rogn.

1662. 21. Mai. Bevilling paa Fiskerie og Handel. 4

— 23. Decbr. Ordre ang. Bestemmelse af Bjelkes Ind-

komst af Island.

1668. 21. Mai. BevilliugogPas til Fiskerie under Island.

1669. 15. Marts. Bevilling og Pas til samme.

1672. 12. Marts. Bevilling og Pas til fsamrae} Pa+St ØmmjbJL
1677. 6. April. Bevilling at fiske under Island.

1680. 12. Febr. For. om et vist Compagnies ludrettelse.

1686. 8. Mai. Bevilling for Land logden paa Fiske-

rie m. v.

1687. 5 Febr. Aabent Brev ang. Fiskevirkningen.

1691. 7. April. Reskr. ang. Fiskevirkniugeu.

i693. il. April. Reskr. ang. Fiskevirkningeu.

1699. 6. Juli. Althings-Resolution om Lodliners Brug
til Fiskerie omkring Akranes.

/. /i. 51
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1700. 1. Juli. Althings- Vedtægt om Forandringer i

Almanakken.

Vorstrantlsret jevnf. Vrag.

1604. Juli Althingsdom om Leilændingers Ret til

Drivtommer.

Forsvarsvæ§en. '
'

jfl667. 3. Juli. Aabent Brev ang. Landets Defension. i

— 7. Juli. Ordre om Ammunition til Island.
i

— 8. Juli. Ordre ang. en Commando Soldater til

Island. I

— 10. Juli. Reskr. ang. Islands Defension.

— 27. Juli. - Reskr. ang. Tilbagesenderen af Soldater

fra Island.

— 26 August. Reskr. ang. Soldaternes Tilbagekaldelse

fra Island.

1668. 6 Mai. Reskr. ang Afbentelse af Soldater fra

Island.

1679. 31. Mai. Aabent Brev ang. extraordinair Krigs-

hjelp af Island.

1 696. 28. Marts. Reskr. aug. Losgængeres Bortsendeise.

1697. 5. Mai Skrivelse fra Over-Secretairen ang. Ud-

skrivning af Island.

1698. 9. April. Reski\ ang. Tilbagesendelse af udskrevne

Sofolk.

Friskyd"s.

1650. 10. Mai. Aabent Brev ang. Friskyds for Lens-

\
manden.

1651. 3. Mai. Reskr. ang. Undersogelse af Islands

Havne m. v.

'Fundatser, see Legater.

Fæsteforholcl , see Jordegods- Administration , Landbo-
væsenet.

Gavebreve, see Legater.

CKeUtliglftecleBLjeim/. Embedsmænd, Kirker, Tiende.

'1337. i "Sept. ' Ordinauts, hvorledes Kirketjenesten skal

holdes (Christian 111/ Rirke-Or-

dinants).

1542. 4. Mai. Sex og tyve Artikle, paa Religions

Vegne samtykkede i Ribe (Riber-

Artikle),

— 19. Novbr. Anordn, om Præsternes Underholdning

i Skal hol ts Stift

1545. 13. Marts. Aabent Brev om Arveret for Præsters

Hustruer og ægte Bdrn.
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1545. 7 Sept. Dom om Fisketienden til Præsterne
paa Vestmanuo.

1551. 20. Febr. Aabent Brev om Arveret for Præsters
'

Ægteborn.

1556. 16. April. Instruction for Rnud Stenssen som
Lensmaud.

1563 27. Marts. For. at Præsterne paa Island skulle

soge Collats af Lensmanden.

1566. 1. Mai. Dom om Tiende, Gjaftold, Lysetold

og Ligsang (samt om Helligdage).

1571. 28. April. Reskr. ang. Uddeliug af et Hundrede
Daler til Jattige Præster i Holum
Stift.

1573. 20. Marts. Reskr. ang. samme.
— 20. Marts. Aabent Brev til Holum Stift, at kun

lærde Mænd skulle beskikkes til

Provster.

1574. 31. Januar. Aabent Brev til Holum Stift, om samme
'Gjenstand.

1575. 21. Marts. Anordning om Præsternes Indtægter i

Holum Stift.

1576. 9. Mai. Reskr. om Udarbejdelse af et Forslag

om Forbedring af Præsternes Kaar
i Skalholt Stift.

1579. 12. Mai. Reskr. ang. Uddeling af de til fattige

Præster bevilgede tre Hundrede
Daler.

1580. 3. Oktbr. Lensmandens Brev, hvorved Jordegods

udlægges til fattige Præster.

1594. 2. Juli. Althingsdom om Præsters Mensale af

Proprielairkirker.

1595. 4. Marts. For. om Collation til Præstekalde i

Island.

1596. 14. Juli. Brostrup Geddes Brev om Præster, som
lade deres Præstegaarde forfalde.

1598. 24. April. Reskr. om Udarbeidelse af en ny Or-

dinants for Island.

1602. 17. August. Gavebrev paa Gaarden Stafcur i Afcalvik

til Beneficium.

1604. 30. Juni. Althiugs-Resol. ang. Præsters Pligt at

svare Kougetiende.

1605. Juli. Althingsdom ang. Tiendeydelsen til Præ-

ster og Fattige.

1607. 2 Juli. Kirkeordinants for Norge.

1617. 6. Mai. Reskr ang. Præsternes Kaldelse m. v.

1621. 16. Febr. For. om Præstekald.

1622. 29. Novbr. For. om Præsternes Kald og Ordinautsen.

51*
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1629. 30. Juni. Althings-Resol. ang. Straf for Præster,

som begaae Hoer eller Leiermaal.

— 1. Juli. *Althingsdom om Præsters Meosale af

Proprietairkirker.

1633. 11. Marts. Aabent Brev om at Attestati fortrins-

viis skulle erholde Præstekald.

1635. 22. April. Aabent Brev ang. Catechisation og Huus-
^^

tanptK^^7«~*^-^- besogelse.

1640. 30. Juni. Althings-Resol. ang. Præste - Enkers

Skatfrihed.

1641. 30. Juni. Althings-Resol. ang. Præstetiende af

Kirkegodser.

1646. 10. Decbr. Reskr. ang. Præsters Leiermaal.

1650. 30. Mai. Anordn, om Præste -Enkers Naadsens

Aar.

1651. 10. Mai. Reskript ang. Præsternes Underhold-

ning m. v.

1664. 7. Mai. Aabent Brev, hvorved Gaarden Vindås

henlægges til Kaldet Reynivellir.

1668. 1. Marts. Gavebrev paa Gaarden Ås i Fellum til

Beneficium.

1674. 7. Febr. Reskr. ang. Overdragelse af Jordegods

til Henrik Bjelke.

— 11. Marts. Patent ang. Bededage.

— 3. April. Aabent Brev, hvorved Jordegods hen-

lægges til fattige Præstekalde.

1676. 28. April. Patent ang. Bededage.

1677. 15. Febr. Patent om Bededage.

1678. 7. Marts. For. om trende almindelige Bededage.

1679. 3. Marts. Patent om Bededage.

1680. 1. Juli . Althings- Resolution om Fisketienden

paa Vestmannoerne.

1682. 18. Marts. Patent om Bededage paa Island og

Færoe.

1683. 24. Marts. Kgl. Maj" aabne Brev og Patent om
trende almindelige Bededage.

1684. 8. Marts. For. om trende almindelige Bededage.

1685. 25. Juli. Danmarks og Norges Kirke-Ritual

1686. 27. Marts. For. om en extraordiuarie Bededag
aa ri igen.

— 27. Marts. Reskr. ang. den almindelige Bededag
— 8. Mai, Reskr. ang. Bispe-Enkers Naadsens-Aar.

1688. 31. Marts. Reskr. angaaende at indsende Forteg-

nelse over geistlige Embedsmænd.
— ! 7. April. Alders -Bevilling for at ordineres tiJ

Capelian.
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1688. 14. April. Reskr. til Biskopperne ang. Lovens

Revision.

— ]4. April. Reskr. ang. Tilbagekaldelse af et Kalds-

^^^^S^.'-Y'^-.t; brev.
4

l-'.V^/^ y
:^^^^^BK

1 69 J . 14. Marts. Reskr. ang. Bispevalg til Holura.

1702. 11. April. For. om extraordinair Bededag aarligeu.

— 15. April Kgl. Resol. i Anl. af Gottrups Andra-
gende om Islands Tilstand.

1703. 18. Mai. Reskr. ang. Commissionens Fremgang
i Island m. v.

1705. 14. Febr. Reskr. ang. Emerit- Præsters Under-
holdning i Skalholt Stift.

— 14. Febr. Reskr. ang. samme i Holum Stift.

1707. 16. Mai. Reskr. ang. Emerit Præsternes Under-

støttelse.

— 24. Mai. Rentek. -Resol. ang. Betalingsmaaden af

Lonninger m. v.

1708. 11. Mai. * Reskr. ang. Combination af Undirfell

og Thingeyrar.

— il. Mai. Reskr. ang. Forholdsregler mod Præ-

ster, som lade deres Præstegaarde

forfalde.

1709. 20. April. Opreisning for Præsten Stephan Hall-

kelsson.

1712. IL Juni. Reskr. ang. Auordning om Naadscns-

Aar for Bispers og Præsters Enker.
* — 23. Septbr. Reskr. ang. at Kaldene ThvottåogHof

skulle separeres.

— 23. Septbr. Reskr. ang. en Præsts Cassation.

1715 15. Marts. Reskr. ang. Formular til en Bon for

Hedningenes Omvendelse.

1716. 25. Septbr. Reskr. ang. Forandring i Bonnen for

Hedningenes Omvendelse.

1717. 12. April. Reskr. aug. Jubelfestens Afholdelse.

— 18. Juni. Reskr. ang. Geistlige Sagers Appel.

— 2. Juli. Reskr. (til Biskoppen i Skalholt) ang.

Forhandlinger og Forslag om Is-

lands kirkelige Anliggender.

— 2. Juli. Reskr. (til Biskoppen paa Holum) ang.

samme.
— 2. Juli. Reskr. (til Stiftsbefalingsmanden) ang.

. samme.
— 4. August. Reskr. ang. Jubelfestens Afholdelse.

1719. 29. Mai. Reskr. (til Biskopperne) ang. Revision

af den geistiige Lov og Ritualet.

1720. 13. Juni. Gavebrev og Overdragelse af Gaardene

Prestbakki og Brjåmslæk til Beneficia.
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(wjaftold, see Skatter og Afgifter.

Handel
jevrtf. Fiskerie, Jagten, Kjobstæder, Maal og Vægt, Skibsfart.

1294. 15. Juli. Retterbod ang. Ændringer i den is-

landske Lov.

1305. 23. Juni. Retterbod om adskillige Punkter i den

islandske Landslov.'

1432. 24. Decbr. Traktat mellem Erik af Pommern og

Henrik VI. af Englaud.

1449. r— — Traktat mellem Christian 1. og Edvard

IV. af England.

1465. — — Traktat mellem Christian I. og Edvard
IV. af England.

1480. 30. April. Retterbod ang. Fremmedes Vinterleie

og om Gjeld til Kirkerne.

1490. 20. Januar. Traktat mellem Kong Hans og Henrik

VII. af England.

— 1. Juli. Anordning om Handelen m. v. (Pi'n-

ingsdomr).

1545. 30. Juni. Althingsdom om Handel, Vinterleie og

Told m. v.

1563. 20. Marts. Aabent Brev, at Klipper (Heste) og Vild-

vare forst tilbydes Lensmanden.

1583. 22. Juni. Traktat mellem Frederik II. og Eliza-

beth af England.

1596. 23. April. Forbud mod Handel for end de kongel.

Landskylder ere betalte.

1602. 20. April. Privilegium for Kjobenhavu, Malmoe og

Helsingor paa Enehandel i Islaud.

1614. 28. April. Privilegium for de samme Stæder paa
Euehandel i 11 Aar.

1619. 16 Decbr. For. om Taxien paa den isl. Handel.
— 16. Decbr. Det islandske Compagnies Privilegier.

1620. 22. Marts. For. ang. Afskaffelsen af Foring.

1631. 4. Mai. Byjaskers-Dom, om Afbetaling af Hau-

delsgjeld.

1634. 16. Juni. Privilegium for det islandske Compagnie
paa Enehandel paa Island j 20 Aar.

1038. 26. Oktbr. Reskr. ang. det islandske Compagnies
Toldfrihed i Oresund.

1640. 1. Juni. Kongelig Stadfæstelse paa Byjaskers-

Dommen, om Handelsgjeld.

1645. 3. April. Reskr. ang. Overholdelse af Handels-

Monopolet.

1646. 13. April. Forbud mod Handel med andre end

Compagnjet.
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1646. 8. Mai. Instruction for det islandske Compagnies

^ Betjente.

1651. 3. Mai. Reskr. ang. Undersøgelse af Islands

' - Havne m. v.

1652. 15. April. Privilegier ang. Groulands Beseiling.

1658. b. Juni. Aabent Brev om Ophævelsen af det

hundredste Kjob.

1660. 21. Marts. Bevilling paa Handel i' Island.

— 16. April. Bevilling paa samme.
— 28. Mai. Bevilling paa Bande! paa Vapnafjord.

— 14. August. Bevilling at kjobe Fiskerogn.

1661. 8. Marts. Bevilling paa Handel i Island.

— 23. Marts. Bevilling at handle paa Holmens Havn.

— 30. Marts. Bevilling paa Handel i Island.

— 3. April. Bevilling paa samme,

-r 4. April. Bevilling paa samme.
— 26 ApjiJ. Bevilling paa samme.
— 28. April. Reskr. ang. at undersoge Compaguiets

Besværinger.

— 28. April. Reskr. ang. Mode i Stats-Collegio paa

Compagniets Vegne.

— il. Juni. Commissorium i en Sag mellem Com-

pagniet og Trelluod.

— 6. Juli. Bevilling paa directe Udforsel fra Island.

— 3. August. Commissorium i Sagen mellem Com-
pagniet og Trellund.

— 22. Oktbr. Reskr. ang at undersoge det islandske

Compagnies Besværinger.

1662 29. Januar. Bevilling paa Udredniugen til Island.

— 19. Febr. Bevilling paa Handel i Island.

— 3. Marts. Commissorium ang. Forslag om Han-
> delen.

— 5. Marts. Bevilling paa Handel i Island.

— 7. Marts Forordn, hvorved det islandske Com-
pagoie ophæves. '

30. Marts. Reskr. ang. Plan til et nyt isl Compaguie.

— 2. April. Reskr. ang TrelJunds Forslag til Han-
delens og Skibsfartens Opkomst.

5. April. For. ang. Gyldighed af Part -Over-

dragelse i det islandske Compaguie.
— 10. April. Bevilling for Compagniet at sende Or-

logsskib til Island.

— 13. April. Bevilling og Pas til at handle paa Is-

land.

— 29. April. Bevilling og Pas til Handel paa Island.

— 30. April. Reskr. ang. Islands Deling i Handels-

Distrikter.
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1662. 3. Mai. Aabent Brev ang. Trellunds Handel
paa Island.

— 21. Mai. Bevilling paa Fiskerie og Handel.— 31. Mai. Reskr. ang. Beskyttelse for Trellunds

Handel.

— 16. Juni. Reskr. ang. Plan om Islands Beseiling.

— 31. Juli. Privilegier for det islandske Handels-

Compagnie paa 20 Aar.

— 25. Oktbr. Bevilling paa directe Udfdrsel fra Island

til Udlandet
— 23. Decbr; Reskr. ang Bortforpagtning af Islands

Indkomster.

— 23. Decbr. Ordre ang Bestemmelsen af Islands

Indkomster m. v.

1663. 8. Januar. Reskr. ang. en hollandsk Prise.

— 26. Januar. Aabent Brev om Deling af Compagniets

Activer.

— 23. Febr. Beskr. ang. Accise- og Consumtions-

frihed for Compagniet.
— 23. Febr. Reskr. ang. Overholdelsen af Compag-

niets Privilegier

— 27. Marts. Aabent Brev ang. Handelen.

— 25. April Reskr. ang. Forkyndelse af Forbudet

mod Handel med Fremmede.
— 25. April. Aabent Breyang. Jurisdictionen i Kjob-

msendenes Sager.

— 30. Decbr. Bevilling for Fyrsten af Curland paa

Islands Beseiling i 12 Aar.

1664. 12. Juli. Reskr. ang. Fyrsten af Curlands Han-
del i Island.

— 14. Juli. Reskr. ang Sundtold af Fyrsten af

Curlands Skib.

1668. 14. Febr. Reskr. ang. Optagelse af Vraget af et

hollandsk Skib.

— 2. April. Reskr. ang. Tilladelse at fragte hol-

landske Skibe.

1669. 4. Marts. Reskr. ang. at undersoge Sagen om
den islandske Handel.

— 8. Mai. Reskr. ang. Handels- Privilegium for

Poggenberg m. fl.

— 8. Juni. Bevilling paa Uandel i Island.

1670. 26. Marts. Bevilling paa samme.
— 11 Juli. Forbunds og Handels -Traktat mellem

Christian V. og Carl II.

— 30. Septbr. For. om det islandske Compagnie.

1671. 22. Marts. Bevilling at fragte slesvigske og hol-

steinske Skibe til Handel p&a Island.
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1671. 19. Mai. Reskr. ang. Overforsel af Falke og Heste

fra Island.

1672. 8. Novbr. Aab. Br. ang. Told og Consumtions-

Godtgjorelse for Compagniet.

1673. 23. Mai. Leidebrev for Handelsskibenes Convoy.

1674. 31. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe til

Handel paa Island.

— 5. Mai. Aabent Brev ang. Forbud mod Handel

med Fremmede.
— 7. Septbr. Bevilling for Fyrsten af Curland, paa

Islands Beseiling i 12 Aar.

1675 10. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

1676. 1. Mai. Reskr. ang. Hverving af Baadsfolk.

— 6. Mai. Patent om fremmede Skibe at fragte.

12. Mai. Bevilling at bruge fremmede Folk i

den islandske Fart.

1677. 30. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

— 2. Mai. Bevilling paa samme.
— 8. Juni. Bevilling paa samme.

1678. 6. Novbr. Reskr. ang. Forbud mod Ddforsel af

Fisk.

1679. 18. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

— 29. Marts. . Bevilling at fragte et af Saltcompag-

niets Skibe.

1680. 12. Febr. For. om et vist Compagnies Indret-

telse m. v.

1682. 25. April. Reskr. ang Taxtens Forandring.

— 13. Mai. Plakat om den isl og færo. Handels

Forvaltning udi et Compagnie.
— 5. Decbr. Aabent Brev om Islands Handels For-

pagtning.

1683. 21. April. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

— 5. Mai. Bevilling paa samme.

1684. 26. Januar. Kgl. Resol. ang. den islandske Han-
dels Forpagtning.

— 29. Januar. Octroy paa den isl. Handel paa 6 Aar.

— 16. Febr. Reskr. ang. Udarbeidelsen af den isl.

Handelstaxt.

— 4. Mai. Reskr. aug. Forebyggelse af Prang og
Aager.

— 6. Mai. For. om den islandske Taxt og Handel.

1685. 14. Novbr. Reskr. ang. en hollandsk Prise. .

1686. 2. Marts. Bevilling at fragte fremmede Skibe.

1687. 26. Marts. Reskr. ang. Beseiling af Olafsvig iste-

denfor Revet.

— 16. Juli. Reskr. ang. Udredningen til Island.
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1688. 31 Marts.

1689. 2. April.

1690 31. Jauuar.

1691. 10. Marts.

— 28. Marts.

— 7 April.

— 19. Di-cbr.

1692. 2. April.

— 3>>. April.

1693. 11. April.

1694. 29. Decbr.

1697. 30. August.

1698. 17. Septbr.

— 23. Septbr.

1700. 20. April.

— 19. Oktbr.

— 25. Decbr.

1701. 8. Marts.
at li ^

— 30. April.

— 30. April.

1702. 10. April.

— 15. April.

— 9. Mai.

— 9. Mai.

9. Mai.

1704. 16. Mai.

1705. 31. Marts.

— 3. Juli.

— 24. Novbr.

Kor. om Misbrugs Afskaffelse med Vexler

imellem indenbyes Folk.

Octroy paa den islandske Handel.

Instruction for Consumtions-Directeuren

i Khavn.

Bevilling at fragte fremmed Skib.

Reskr. aug. Uldengodsets Forarbejdelse.

Reskr. ang. Fiskevirkningen

Kgl. Resol. ang. Udførselstold af Torfisk.

Bevilling at fragte fremmede Skibe.

Reskr. ang. en Sysselmands Bopæl.

Reskr. ang. Fiskevirkningen

Forlængelse af den islandske Handels-

Octroy paa 10 Aar.

Kgl. Resol ang. Tilforsel af fremmed
Korn.

Ordre ang Afgift paa ludforsel af Fisk

og Tran fra Caldin.

Kgl. Resol. ang. Indforsel af fremmed
Rug.

Reskr. ang. Tilforsel til Kjobenhavn af

islandsk Fisk.

Kgl. Conlirmation paa den islandske

Handels-Octrov.

Reskr. ang. Foretagelsen af en Smugler-

sag fra Island.

Reskr. ang. Realiseringen af en hol-

landsk Prise.

For. om ulovlig Handels Afskaffelse m. v.

Bevilling for de Handlende at maa holde

Efterliggere i Island.

For. om den islandske Taxt og Handel.

Kgl. Resol. i Anl. af Gottrups Andra-

geude om Islands Tilstand.

Reskr. til Bisperne ang. Publication af

Taxt- Forordningen.

Reskr. til Amtmanden om samme.
Reskr. ang. Taxt-Forordningens Over-

holdelse.

Reskr. til Commissarierne ang. Udfo-

reisen af deres Hverv.

Reskr. ang. Ordningen af et islandsk

Handels-Compagnie.

Reskr. aug. den islandske Handel.

Reskr. ang. Indretningen af et islandsk

Handels-Compaguie.
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1706. 25. Januar.

1.
•

Febr.

— 13. April.

10. Mai.

— 14. Mai.

1707. Januar.

— 7 MarteIT! ti I id.

5. Decbr.

1709. 30. Septbr

17101 1 lu. 8. Decbr.

1711H 11. 13. Marts.

7 A nri 1AjJi 11.

A nril
Jr

1 1 1£. 30. April.

26. Mai.

18. Juni.

4 14 A
1 i 14. 14. Juni.

27. Juni.

1715. 2. Marts.

11. Marts.

6. Juni.

12. Juni.

1716. 30. Marts.
4 *1 4 r?
1 < 1 < . 28. Juni.

1718. 21. Marts.

1. April.

1719. 14. Febr.

4. Septbr.

11. Decbr.

Kgl. Resol. ang. den islandske Handels

midlertidige Indretning.

Kgl. Risol. ang. Opbud til Auction af

den islandske Handel.

Octroy for de samtlige islandske Hav-

ners Beseiling paa sex Aar.

Kgl. Resol. ang. Moderation i Handels-

Afgiften m. v.

Reskr. ang. Kjobmændenes udestaaende

Restancer.

Octroy paa Handelen paa Grindavi'k

Havn.

Octroy paa Handelen paa Isafjords Havn.

Octroy paa Handelen paa Rausands Havn.

Reskr. ang. Undersogelse af Forraadet

af islandsk Fisk.

Commissorium i en Sag mellem Islands

Kjobmænd.
Reskr. ang. Forsyningen med islandsk

Fisk.

Kgl. Resol. ang. Udforsel af islandsk Fisk.

Kgl. Resol. ang. den islandske Handels-

Octroys Forlængelse.

Kgl. Resol. ang. nogle Punkter ved-

kommende den islandske Handel.

Rk. Skriv. ang. Handelens Forpagtning.

Kgl. Resol. ang. den islandske Convoy.

Kgl. Resol. ang. Udforsel af islandsk Fisk.

Kgl. Resol. ang. Moderation i -den is-

landske Handels Afgift.

Kgl. Resol. ang. Handelens Forpagtning
paa tre Aar.

Kgl. Resol. ang. Forlængelse af den is-

landske Handels-Octroy m. m.
*

Octroy paa den isl. Handel i sex Aar.

Rentek. Skriv. ang. Handelen m. v.

Kgl. Resol. ang. Udforsel af isl. Fisk.

Reskr. ang. Afgiften af den isl. Handel.

Kgl. Resol. ang. ludforsel af russisk

Meel.

Reskr. ang. Tilladelse at sælge islandske

Varer paa Torvet.

Plan ang. Forbud mod Udforsel af

Uld m. v.

Kgl. Resol. ang. Udforsel af isl. Fisk.

Reskr. ang. Forbud mod at sælge Uld-

skind.
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1720. 25. Maris. Kgl. Resol. ang. den islandske Handels

Forpagtning.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Told- og Cousumtions-

Frihed for Salt.

— 17. Juni. Kgl. Resol. ang. Afgiftsfrihed for Salt.

— November. Kgl. Resol. ang. det islandske Svovl.

— 25. Novbr. Kgl. Resol. ang. den islandske Handels

Forpagtning.

lloer jevnf. Criminalvæsen, Løsagtighed.

1558. 13. Deebr. Den koldingske Reces.

1563. 20. Marts: For. om Algjorelsen af de Tilfælde,

som ikke omtales i Islands Lov.

1564. 2. Juli. Store-Dommen.
1576. 19. April. Aabent Brev, at grove Syndere skulle

afloses i Domkirkerne.

1578. 15. Mai. Aabent Brev, at Aflosning for Hoer

skal foregaae hos Herredsprovsten.

1585. 29. April. Aabent Brev, at Hoersager straffes efter

Loven.

1 674. 4 Juli. Althings- Vedtægt ang. Afsoning af Hoer-

straf efter Storedommen.

1710. 10. Mai. Reskr. ang. Formildelse af Hoerstraf.

1695. 15. April. Rentek. Resol. om Sagefald, Fæstefor-

hold paa de kongelige Godser m.v.

Hospitaler jevnf. Fattigvæsen.

1555. 1. Juli. Bessastads- Anordning (Bessastafca- sam-

togt).

1556. 16. April. Instruction for Knud Stenssen som Lens-

I

— mand.

165 L 10. Mai. Reskr. ang. Hospitalers Oprettelse for

Spedalske og Vanfore m. v.

1652. 12. Mai. ' Reskript ang. Hospitalernes Indtæg-

ter m. v.

— 12. Mai. Reskr. ang. Hospitalsgaarde m. v.

30. Juni. Althings- Beslutning om Indtægter til

Hospitalerne.

1653. 30. Juni. Althings-Beslutning om Hospitalslodder.

1654. 1. Juli. Althings-Beslutning om Hospitalslem-

mers Underholdning.

1655. 9. Mai. Reskr. ang. Hospitalernes Indtægter.

1674. 4. Juli. Althings- Resol. ang. Hospitalerne.

1678. 6. Juli. Althings- Vedtægt om Hospitalslodder.

1679. 3. Juli. Althings- Vedtægt om Hospitalslodder.
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1680. 3. Juli. Althiugs-Beslutuing om de Spedalskes

— Underholduing paa IVlobrufell.

1704. 2. Decbr. Reskr. aog. Regnskabs-Aflæggelsen for

Haugshus Hospital.

1707. 16. Mai. Reskr. aog. Haugshus Hospitals Regu-

,
skaber.

Instructioner.

1552. 13. Marts. Instruction for Paul Bvitfeldt, som
Lensmand i Island.

1555. 20. Marts. Instruction for Knud Stenssen, som
Lensmand i Island.

1556. 16. April. Instruction for Knud Stenssen, som
Lensmand i Island.

1645. 31. Januar. Instrux for kongelig Foged paa Island

Jens Soffrenseu.

1646. 8. Mai. Instruction for det islandske Compag-
nies Betjente.

1681. 7. Juni. Bestalling og Instruction for Antiqua-

rius regius.

1683. 16. Mai. Rentek. Instruction for Landfogden i

Island.

1688. 5. Mai. Instruction for Amtmanden i Island.

1690. 31. Januar. Instruction for Consumtions-Directeuren

i Kjobenhavn.

1702. 22. Mai. Instruction for Arne Magnusson og Paul

Vidalin som Commissarier i Island.

1717. 26. Juni. Rentek. Instruction for Laudfogden i

Island.

1718. 30. Mai. Instruction for Amtmanden i Island.

1720. 27. April. Instruction for Stiftbefalingsmauden for

Island og Færoerne.

Jagten jevnf. Fiskerie, Handel.

1314. 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den
islandske Landslov.

1563. 20. Marts. Aabent Brev at Klipper (Heste) og Vild-

vare forst tilbydes Lensmanden.

1614. 30. April. Reskr. ang. Falkefangst m. v.

1662. 17. Mai. Reskr. ang. Falkes Udforsel.

1668. 6. Mai. Reskr.ang.Afhentelse af Falke fra Island.

1671. 19. Mai. Reskr. ang. Overforsel af Falke og Heste

fra Island.

1680. 1. Juli'. Althings- Vedtægt om Rævefangst og
Bævetold.

Jfordebog, see Landbovæsenet, Commissioner.
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JTorclego cls -Adm inistration
jevnf. Landbovæsenet, Regnskabsvæsenet.

1556. 16. April. Instruction for Knud Stenssen som Lens-

mand.
1580. 3. Oktbr. Lensmandens Brev, hvorved Jordegods

udlægges til fattige Præster.

1591. 8. Mai. For. om Kronbondernes Ret til at be-

boide deres Gaarde.

1607. 14. April. For. at Klostre, Krouens Jorder m. v.

fæstes paa Livstid.

1619. 21. April. For. ang. Fæsteforholdene paa de konge-

lige Godser.

1622. 29. Novbr. For. om Laugbud, Trættekjob, Rettens

Spilde og Gaardfælde.

1635. 29. April. Reskr. ang. Qvilder paa Kronens Jorder.

1650. 10. Mai. Reskr. at Jordafgifter paa Krongodserne

ikke maa forhoies.

1651. 3. Mai. Reskr. ang. Belonning for Angivere af

fordulgte Krongodser m. v.

1653. 30. Juni. Reskr. ang. Salg af Jordqvilder og Jorde-

gods.

1674. 7. Febr. Reskr. ang. Jordegodses Overdragelse

til Henrik Bjelke.

6. Juni. Reskr. ang. Overdragelse af Jordegods

til Henrik Bjelke.

1681. 17. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Bortforpagtning af

[ Landets Indtægter.

1685. 8. Mai. Forpagtuings- Contract om Jordebogs-

Indkomsterne af Island.

1691. 12. Januar. Rk.-Bestemmelser ang. Forpagtning af

Jordebogs-Afgiften paa Island m. v.

1695. 15. April. Rentek. Resol. ang. Sagefald, Fæste-
• forhold m. v.

— 3. Mai. Rentek. Bestemmelser ang. Forpagtning
af Jordebogs-Afgiften.

1702. 15. April. Kgl. Resol. i Anledning af Gottrups

Andragende om Islands Tilstand.

1704. 16. Mai. Reskr. til Commissarierne
,

ang. Ud-

foreisen af deres Hverv.

1706. 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Moderation i Bandels-

og Forpagtnings-Afgiften.

— 16. Juni. Rentek. -Skriv. ang. Jordebogs-Afgifterne

i Island.

1707. 1. April. Kgl. Resol. ang. Realisatiouen af de

kgl. Jordafgifter.

i
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1096.

1123.

1275.

1297.

1480.

1555.

2. Mai.

30. April.

20. Marts.

1607.

1617.

Kirker, jevnf. Geistlighed, Tiende.

— Islands ældste Tiendelov.

Kristinréltr forlåks og Ketils.

'Kristin réttr Arna biskups.

Aabent Brev ang. Kirkegodsernes Be-

styrelse.

Retterbod ang. Gjeld til Kirkerne m. v.

Instruction for Knud Stenssen som
Lensmand.

Forslag ti! Anordning om geistlig Ad-

ministration (Bessasta&a-sam^ykkt).

lustruction for Ku ud Stenssen som Lens-

mand.
Forbud imod at afhænde Domkirkernes

Jordegods.

Anordning om Sogne -Inddelingen og
Kirkerne i Sneefjeldsnæs Syssel.

Dom om Tiende, Gjaftold, Lysetold og

Ligsang.

Reskr. ang. Forbud imod at afhænde

Domkirkernes Jorder.

Althiugsdom om Tiende til Fattige af

Kirkernes Gaarde.

Althinss-Resolution om Tiende af Kir-

kernes Jorder.

Althings Resolution om Tiende til Præ-
ster og Fattige af Kirkejorder.

Althingsdora om (Leilændingers Ret til

Drivtommer, samt om) Begravel-

sespeuge.

Kirkeordinants for Norge.
Reskr. ang. Vindication af en Domkirke-

jord m. v.

Reskr. ang. Revindication af frakomne

Jorder.

.Althiugs-Resolution om Tiende til Fat-

tige af Kirkejorder.

12. Decbr. Reskr. ang. Kirkernes Rettigheder (Ejen-

domme).
Kgl. Resol. paa adskillige Foregivelser

ang. Island.

Althiugs-Resolution ang. Præstetiende

af Kirkegodser.

Althiugs-Resolution om Kirketiende af

Jorder.

Reskr. ang. Kirkers overflodige Inven-

tarium.

— 1. Juli.

1556. 16. April.

— 16. April.

1565. 27. Sept.

1566. 1. Mai.
m

1579. 22. April.

1579. Juli.

1595. Juli.

1604. 30. Juni.

— Juli.

2. Juli.

6. Mai.

1618. 1. April.

1622. .1. Juli.

1636.

1638. 28. April.

1641. 30. Juni.

1647. i. Juli.

1650. 3. Mai.
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1650. 3. Mai. Aabent Brev om Vrag paa Kirkernes

Grunde.

1651. 10. Mai. Reskr. ang. at Jord kun vindes ved

Lov og Dom.
1655. 14. Septbr. Gavebrev paa endeel af Gaarden Dråpu-

hli'Mil Helgafell Kirke og de Fattige.

1672. 21. Mai. Reskr. ang. Mageskifte af Holum Dom-
kirkes Jord Laxamyri.

1680. 1. Juli. Allhings-Resolution om Tiende af Kirke

-

jorder.

14682. 3. Juli. Althings-Resol. ang. Capeliers Vragret.

1684. 6. Mai. Reskr. ang. Kirkernes gamle Klokker,

samt Kirkeregnskaber m. v.

1686. 20. Febr. Reskr. ang. Mageskifte af nogle Skal-

holt Domkirkes Jorder.

1690. 15. Febr. Reskr. aug. Mageskifte af Jorder.

1692. 30. April. Reskr. ang. Salg af overflodigt Inven-

tarium fra Kirkerne.'

1695. 16. April. Aab. Brev ang. Collekt til Ingjaldshol

Kirkes Opbyggelse.

1702. 22. l^Iai. Reskr. ang. Straf for Sognefolks Mod-
villighed.

1708. 13. April. Bevilling at holde Capel i Grenivik.

— 11. Mai. Reskr. ang. Combinatiou af Undirfell

og Thiugeyrar Sogne.

1712. 23. Septbr. Reskr. at Kaldene Thvottå og Hof skulle

separeres.

Ketterle =± Blodskam, see Løsagtighed.

flion^en jevnf. Jagten.

1262. — — Den ældste Forenings-Akt mellem Island

og Norge.

1302. — — Fornyelse af Overeenskomsten med
- Norge.

1319. — — Anden Fornyelse af samme.

1563. 20. Marts. Aabent Brev, at Klipper (Heste) og

Vildvare forst tilbydes Kongens

^ ;

Lensmand.

1662. 5. Januar. Reskr. ang. Henrik Bjelkes Sendelse til

Island og Færoerne.

— 24. Marts. Missive ang. Ai ve-Hyldingen.

— 25. Marts. Reskr. ang. Bjelkes Reise til Island til

Arvehyldingen.

— 23. Mai. Reskr. ang. Bjelkes Reise til Island til

Hyldingen.

— 28. Juli. Arvehyldingseden for Island.
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1662. 28. Juli. Revers af Stænderne i Island i For-

bindelse med Arvehyldingen.

1665. 14. Novbr. Den souveraine Kongelov.

1669. 24. Marts, Reskr. ang. Indsamling af Ederdun til

Kongen.

1670. 16. April. Reskr. ang. Hyldingseden.

.— 23. April. Aabent Brev ang. Hyldingseden.

• — 23. April. Reskr. ang. samme,

f

— 11. Mai. Ordre ang. Udgifter ved Reisen lil Island.

T700. 3. April. Reskr. ang. Geistlighedens Hyldingseed.
• — 3. April. Reskr* ang. de Verdsliges Hyldingseed.

— 6. April. Patent ang. Indsendelse af .Bestallings-

breve &c. til Couiirmation.

1701. 30. April. Reskr. at en af Laugmændene reiser

til Khavn.

1703. Marts. Kgl. Resol. ang. en Repræsentant for

Island i Khavn.
— 18. Mai. Rk. Skr. ang. Islands Repræsentant i

Khavn.

1709. 4. Sept. Patent, hvorved Kongeloven publiceres.

liimtlbovæ*enet

,

jevnj. Commissioner, Jordegods-Administration, Odelsret.

1117. — — Berg^drs-statiita ; om Reglerne for Taxe-
riug af Jorder og deres Herlig-

heder i Island.

1294. 15. Juli. Retterbod ang. Ændringer i den is

landske Lov.

1591. 8* Mai* For. om Kronbondernes Ret til at be-

holde deres Gaarde.

1604. Juli. Aithingsdom om Leilændingers Ret til

Drivtommer m. m.

1607. 14. April. For. at Kronens Jorder, Klostre in; v.

fæstes paa Livstid.
•

1619. 20. April. Reskr. ang. Oppeborsel af Gjaftold og

Gjaffisk m. v.

.— 21. April. Aabent Brev ang. Jordtiendens Erlæg-

gelse.

— 21. April. For. ang. Fæsteforholdene paa de kgl.

Godser.

1622. 29. Novbr. For. om Langbud, Trættekjob, Rettens

Spilde og Gaardfælde.

1625. 30. Juni. Althings-Resolution oru Fortolkning af

Ordet «bus-afleifar».

1635. 29. April. Reskr. ang. Indskrænkning af Qvilder

paa Kronens og Domkirkens Jorder.

/. B. 52



818 Register.

1646. 10 Decbr. For. om Jordegodses Opbydelse og Af-

hændelse.

1651. 10. Mai. Reskr. ang. at Jord kun kan vindes

ved Lov og Dom.

1652. 25. April. Reskr. ang. Lovbydelse af Jordegods m.v.
— 29. Juni. Althings-Dom ang. tiltrædende Leieres

Ret til Jorden.

1657. 21. Mai. Reskr. ang. Forfattelsen af en Jorde-

bog m. v.

1680. 1. Juli. Altbings -Vedtægt om Rævefangst og
Rævetold.

1682. 5. Juli. Althings- Vedtægt om Lammedrift og
Fjeldgang.

1700. 1. Juli. Althings -Vedtægt ang. Forandringer i

Almanakken.

1702. 22. Mai. Instruction for Arne Magnusson og Paul

Vidalin som Commissarier i Island.

1705. 15. Mai. For* om adskillige Misbrugers Afskaf-

felse udi Island.

1707. 24. Mai. Reskr. ang. Leieqvilders Aabod.

Yjaugmandstold, see Skatter og Afgifter.

Legater.

1602. 17. August; Gavebrev paa Gaarden Stafcur i AbaU
vik til Beneficium.

1655. 14. Sept. Gavebrev paa endeel af Gaarden Dråpu-

hh'b til Helgafell Kirke og de Fattige.

1656. 15. Febr. Gavebrev paa Gaarden Hamar til Fat-

tige i Huuavatns Syssel.

1662. 26. Juni. Gavebrev og Fundats paa Gaarden
Reynir til Enker og faderlose Born.

1663. 1. Juli. Stadfæstelse paa Biskop Thorlak Skula-

sons Legat.

1668. 1. Marts. Gavebrev paa Gaarden Ås i Fellum til

Beneficium.

1677. 4. Juni. Fundats og Skjodebrev paa Gaarden

Va&al til Fattige.

1693. 20. Juli. Gavebrev Og Fundats paa Gaarden Ytra-

Vallholt som Kristfæ.

1709. 29. Juni. Facultas Testandi for Professor Arne

Magnusson og Hustru.

1712. 26. Marts. Facultas Testandi for Gudmund Thor-

leifsson og Hustru.

1720. 13. Juni. Gavebrev og Overdragelse af Gaardene

Prestbakki og Brjamslæk til Bene_

ficia.
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Eiov1iydelse 9 jevnf. Odelsret.

1646. 10. Decbr. For. om Jordegodses Opbydelse og Af-

hændelse paa Island.

1652. 25. April. Reskr. ang. Lovbydelse afJordegods m.v.

Iieiermaal, see Løsagtighed.

Love, liovrevision m# v.

1262. — — Den ældste Forenings-Akt mellem Is-

land og Norge.

1294. 15. Juli. Retterbod ang. Ændringer i den is-

laudske Lov.

1302. — — Fornyelse af Overeensk. med Norge.

1305. 23. Juni. Retterbod om adskillige Punkter i den
islandske Landslov.

1314. 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den
islandske Landslov.

1316. 28. Juli. Retterbod ang. den gamle Kristenrets

Gyldighed.

1319. — — Anden Fornvelse af Overeenskomsten

med Norge.

1354. 19. Oktbr. Anordning om Kristenreltens Gyldighed

i Holum Stift.

1550. 28. Januar. Aabent Brev om Landets Segl.

1563. 20. Marts. For. om Afgjorelsen af de Tilfælde, som
ikke omtales i Islands Lov.

1593. 9. Mai. Reskr. om Landets Segl.

1598. 24. April. Reskr. ang. Udarbeidelsen af en ny

Ordinants for Islaud.

1607. 14. April. For. om Rettens hurtige Pleie efter Is-

lands Lov.

1688. 14. April. Reskr. (til Laugmændene) ang. Lovens

Revision.

— 14. April. Reskr. (til Biskopperne) ang. samme.
1719. 29. Mai. Reskr. (til Riskopperne) ang. Revision

af den geistlige Lov og Ritualet.

— 29. Mai. Reskr. (til Laugmændene) ang. Udar-

beidelsen af en Lovbog for Island.

løsagtighed, jevnf. Criroinalvæsen, Hoer.

1558. 13. Decbr. Den koldingske Reces.

1563. 20. Marts. For. om Afgjorelsen af de Tilfælde,

som ikke omtales i Islands Lov.

1564. 2. Juli. Store-Dommen.

1587. 2. Juni. Ordinants, hvorledes paa Island udi

Ægteskabssager dommes skal.

1594. 25. April. Reskript ang. Aflosning for Hoer og

Skjorlevnet.

52«
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1622. 1. Juli. Althiogsdom ang. Skatter, Løsgæn-

gere ni. v.

1625. 16. Decbr. Aabent Brev ang. .
Fruentimmer som

ikke ville udlægge deres Barne-

fædre.

1635. 8. Januar. For. ang. Leiermaals-Boder m. v.

[1673. Juli. Althings-Vedtægt ang. Fortolkning af
'— Store-Doraraeu.

1710. 26. Mai. Reskr. om Landsforviisnings-Strafs Ef-

tergivelse.

og Vægt.

1305. 23. Juni* Retlerbod om adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1314. 14. Juni. Retlerbod ang. adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1545. 30. Juni* Allliingsdom om Handel m. v.

1698. 10. Januar. For. om ny Vægt og Maals Indretlelse

og Vedligeholdelse udi Danmark
og Norge.

Iffaiidslaan, see Skatter og Afgifter, *

Jlaudtals fisk, see Skatter og Afgifter,

TWecliciiialvæsen og SundIieds-l"olitie 9

jevnf. Hospitaler.

1545. 30. Juni. Althingsdom om Handel m. v.

1650. 10. Mai. Reskr. ang. Spedalskheden m. y.«

1672. 4. Decbr. For. om Medicis og Apothekere.

1685. 25. Juli/ Danmarks og Norges Kirke-Ritual (om
Jordemodre).

Mineralier, jevnj. Surtarbrand.

1662. 3L Juli. Privilegier for det isl. Handels-Com-
pagnie paa 20 Aar.

1665. 9. Febr.
1 Privilegium for Gabriel Marselius paa

Svovelværk paa Island.

1666. 8. Marts, feéskr. ang. Overdragelse af Gaarden
Saltvik med Kaldbak til Marsilius.

— 9. Juni. Reskr. ang. Svovls Afhentelse med frem-

mede Skibe.

1668. 11. April. R^skr. ang. Krystalbrydning i Tslaud.

1669. 5. Mai. Forlængelse af Marsellius' Privilegium

paa Svovelværk.

1707. 16. Mai. Kgl. Resol. ang. Undersogelse af Sal-

peter i Island.

1720. November. Kgl. Resol. ang. det islandske Svovl.
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Jlyntvæsen og Peug^eværdie«

1608. 30, Juni. Althings-Vedtægt om Penges Værdie i

forskjell ige Ydelser.

Octclsref, jevnf. Lovhydelse.

1622.
.
29, Novbr. For. om Laugbud, Træltekjob, Rettens

Spilde og Gaardfælde.

1708. 18. Mai. Reskr. ang. uhjemlet Indforsel i en
Odelsgaard.

Politievæsenet, jevnf. Tyende.

1404. — — Althingsbeslutning indeholdende Be-

stemmelser om Tjenestefolk.

1450. 26. Novbr. Retterbod ang. Retspleien og Admini-
strationen (Lange-Retferbod).

1490. 1. Juli. Anordning om Losgængerie m. v. (Piu-

l'ngsdomr).

1609. 25. Febr. For. ang. Forbud mod at mishandle
• Dode m. v.

1619. 21. April. For. om Losgængere.

1622. i. Juli. Allhingsdom om Losgængere m. v.

1641. 17. Oktbr. Reskr. om Losgængeres Nedsendelse (fra

Færoerne) til Bremerholm.

1679. 5. Juli. Althings-Vedtægt ang. omvankende Bet-

— o. Juli. Althings-Vedlægt om Tomthusmænd og
Losemænd.

1684. 4. Mai. Reskr. ang. Forebyggelse af Prang og
Aager, samt Betlede.

— 6. Mai. Reskr. (til Biskopperne) om Betlede m.v.

1685. 2. April. Anordning om Adskilligt Politievæsenet

m. v. vedkommende (Bessasta&a-

postar).

1686. 8. Mai. Bevilling for Landfoged Heideman paa
Fiskerie.

1695. 4. Mai. Reskr. ang. Losgængeres Tvang.

1696. 28. Marts. Reskr. ang. Losgængeres Bortsendeise.

1697. 5. Mai. Skri v. fra Over-Secretairen ang. Udskriv-

ning af Island.

1702. 25. Marts. Commissorium ang. Gottrups Forslag

til en Politie-Ordning.

1714. 7. Juli. Reskr. ang. Straf for Opgravning af
Dodningebeen.

Præstekaltl, see Geistligheden.

Præster, Præste-Knkcr, see Geistligheden.
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MegiisUabsvæsenet,
jevnf. Embedsmænd, Jordegods -Administration.

1662. 23. Decbr. Reskr. ang. Bortforpagtning af Islands

Indkomster paa 3 Aar.

— 23. Decbr. Ordre ang. Bestemmelsen af Bjelkes

Indkomst af Island.

1668. 20. Decbr. Bevilling for Henrik Bjelke at bolde

Foged i Island.

1670. 26. Febr. Confirmation og Forlængelse paa samme
Bevilling.

1672. 20. Marts. Bevilling ang. Islands Afgift.

1681. 17. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Bortforpagtning af

Indtægterne af Island og Færoerne.

1683. 17. Januar. Kgl. Resol. ang. Ansættelsen af en Land-
foged i Island.

— 3. Maris. Reskr. ang. Henrik Bjelkes Lonning.

— 16. Mai. Rentek. Instruction for Landfogden i

Island.

1685. 8. Mai. Forpagtnings-Contract om Jordebogs-

Indkomsterne i Island.

1691. 12. Januar. Rentek. Bestemmelse ang. Forpagtning

af Jordebogs-Afgiften paa Island m.v.

1695. 3. Mai. Reutek. Bestemmelser ang. Samme.
1706. 16. Juni. Rentek. Skriv. ang. Jordebogs-Afgifterne

i Island.

1707. 24. Mai. Rentek. Resol. ang. Betalingsmaaden

af Lonninger m. v.

—
. 24. Mai. Rentek. Skriv. (kgl. Resol. 23. Mai)

ang. Jordebogs- Afgifternes Oppe-
borsel.

1712. 23. Juli. Rentek. Skr. ang. Sagefalds -Regnskaber.

1714. 16. April. Kgl. Resol. ang. Jordebogs-Afgiften af

Vestmannoerne.

1715. 12. Juni. Rentek. Skriv. ang. Handelen m. v.

1717. 26. Juni. Rentek. Instruction for Landfogden i

Island.

1720. 18. Marts. Kammerrets-Ordningen.

Retterne, Retsvæsenet ogr ftettergaiigsmaaden«

1314. 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den
islandske Landslov.

1563. 27. Marts. Anordning om Oprettelsen og Indret-

ningen af Overretten.

1574. 5. April. Brev, at alle Sager paadorames forst

i Landet selv.

1593. 6. Decbr. Anordning om Overretten i Island.
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1607. 14. April.

1622. 29. Novbr.

1635.

1663.

8.

25.

Januar.

April.

27. April.

1664. 1. Mai.

1676.

1683.

20.

18.

Marts.

Mai.

1688.

1690.
0.

17.

Mai.

Mai.

1695. i.

•

•

Juli.

1700. 23. Oktbr.

1704. 19.

10.

April.

Mai'.

1 /Uo.

13.
Q
O.

Mai.

r el)l.

3. Febr.

— 3. Febr.

24. Marts.

1707. 13. Mai.

1709. 2.

4.

Febr.

Mai,

— 18. Mai.

1710. 20. Oktbr.

1711. 27. Febr.

27. Febr.

For. om Rettens hurtige Plcie efter

Islands Lov.

For. om Laugbud, Trættekjob, Rettens

Spilde og Gaardfælde.

For. om utilladelige Gaver m. v.

Aabent Brev ang. Jurisdictionen i Rjob-

mændenes Sager.

Aabent Brev at Underdomraere ei maa
domme i Livs og Æres Sager.

Aab. Brev ang. Opreisning for en Syssel-

mand og Meddommcre.
Forbud paa Skjenk og Gave.

Reskr. ang. en Sags Paadommelse ved
Althinget.

Reskr. ang. Foretagelsen af en Retssag.

For. om Afskeders og Interlocutoriers

Indstævning samt Namsdommes
Execution.

Bestemmelser om Forretningsordenen

paa Althinget.

Forbud paa Skjenk og Gave at give

og tage.

Reskr. ang. Overretten.

Reskr. ang. Rettens Administration i

Hunavatns Syssel.

Reskr. ang. Appel! af en Sag.

Reskr. ang. Laugmandens Afgivelse af

skriftligt motiveret Votum i en Sag.

Reskr. ang. skriftlig Underretning om
Laugrettens Medlemmers Vota i

en Sag.

Reskr. ang. Commissariernes Sæde i

Overretten i en Sag.

Reskr. ang. at Commissarierne mode
og domme i Overretten i en Sag.

Reskr. til Commissarierne at domme i

en Sag.

Reskr. ang. en Sags Indstævning.

Reslu\ ang. Appell af ^ommissarieroes

Domme.
Reskr. ang. en Sags Indstævning for

Hoiesteret.

For. ang. Sorenskriveres Pligt at le-

vere beskrevne Domme.
Reskr. ang. en Sags Indstævning for

Hoiesteret.

Reskr. ang. Samme.
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1713. 10. Juni. Reskr. ang. Tilvejebringelse af nogle

Retsdocumenter.

1714. 7. Juli. Reskr. ang. Indstævning af en Sag for

Overretten.

— 7. Juli. Reskr. ang. Dommes Beskrivelse fra

Overretten m. v.

1719. 31. Marts. For. ang. Adskilligt Justitien vedkom-
mende.

Skatter og Afgifter m* v.,

jevnf. Communalvæsen, Hospitaler, Tiende.

1294. 15. Juli. Retterbod ora nogle Ændringer i den
islandske Lov.

1314. 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den
islandske Landslov.

1490. 1. Juli. Anordning om Nævningsmænds Skat-

frihed m. v. (Piningsddmr).

1566. 1. Mai. Dora ora Tiende, Gjaftold, Lysetold og

Ligsang.

1579. Juli. Althingsdom ang. Gjaftold.

1585, Juli. Althings-Resol. ang. Erlæggelsesmaaden

af Tiende og Skat.

1590. 30. Juni. Althingsdom om Erlæggelsen af Mand-
talslisk.

1596. 23. April. Forbud mod Handel for end de konge-

lige Afgifter ere betalte.

1600. Juli. Altbings-Vedtægt om Ydelsen af Gjaftold.

1608. 30. Juni. Althings-Vedtægt om Penges Værdie i

forskjellige Ydelser.

1619. 20. April. Reskr. ang. Oppeborsel af Gjaftold og
Cjaffisk.

1622. 1. Juli. Althingsdom om Skat, Gjaftold m. v.

1630. i. Juli. Althings-Resol. om Mandslaan.

1640. 30. Juni, Althings-Resol. om Præste-Enkcrs Skat-

,— frihed*.

1 1654. i. Juli. Altbings-Resolution ang. Erlæggelsen af

Mandtalsfiske.

1669. 1. Juli. Althings-Resolution ang. Erlæggelsen af

Mandtalsfiske.

1672. 1, Juli. Althings-Resol. om samme (S. 328 Anm.).

1678. 6. Juli. Althings Resol. omsamme(S 328 Anm.).

1679. 31. Mai. Aabent Brev ang. extraordinair Krigs-

hjelp af Islaud.

— 31. Mai. Reskr. ang. Krigshjelpen.

— 5. Juli. Althings-Yedtægt om Gjaftold.

1680. 6. Juli. Althings-Vedtægt omBeregningsraaaden

af Gjaftold,
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1686. — — Althings- Vedtægt ang. Tyendes Gjaf-

tolde (S. 380 Anni.).

1681, 17. April. Reskr. ang. Nedsættelse af Krigsskatten.

4, Juli. Althings-Resolution om Klosterholderes

Skatfrihed.

1685. 30. Juni. Althings- Vedtægt ang. nogle Ydelsers

Afskaffelse paa Vestmannoerne m. v.

1688. 7. April. Aabent Rrev ang. Laugmandstolden.
1691 31. Januar. For. om Stemplet-Papir.

1692. 23. Febr. For. om ubillige Afkortningers Exacti-

oners Afskaffelse.

1695. 15. April. Rentek.-Resol. ang. Sagefald, Fæste-

forhold m. v.

1698. 7. Juli. Althings-Resol. ang. Mulkter for dem
som ikke erlægge offentlige Af-

gifter i rette Tid.

1699. 10. Oktbr. For. om Stemplet-Papir.

1705. 15. Mai. For. om adskillige Misbrugers Afskaf-

felse udi Island.

1719. 23. Januar. For. om det stemplede Papirs Brug i

. Danmark og Norge.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skolevæsen.

1552. 13, Marts. Instruction for Paul Hvitfeldt som Lens-

mand.
1552. — — Hvitfeldts Reglement for Skolerne i

Island.

s 1560. 29, Marts. Aabent Brev om Tiendes Henlæggelse

x

til Holum Skole.

1565. 13. April Aabent Brev om Tiendes Henlæggelse

til Skalholt Skole.

' 1614. 30. April. Reskr. ang. Skolerne m. v.

1618. 1. April.' Reskr. om Skoleferien m. v.

Spedalskhed, see Hospitaler.

Strandinger, see Vrag.

Snpplicjiter.

1685. 5. Febr. For. om ulovlig Paalægs Afskaffelse i

'
.

- Norge.

1686. 13. Marts. Reskr. ang. Erklæringer paa Suppli-

cationer.

1717. 20. Febr. Anordning ang. Memorialers Indleve-

relse, saa og ang. Expeditionerne.

— 20. Febr. Plakat om Memorialer ogSupplicationer.

— 12. Juni. Kg]. ResoJ. ang. at For. 20. Febr. 1717

ogsaa skal gjælde for Island.
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1123. -
1275. —
1489. Juli.

V

1717. 18. Juni. Rentek. Skriv. ang. Pubhcation af samme
Forordning.

1718. 15. August. Reskr. ang. Suppliqner.

1719. 10. Maris. For. ang. Indretningen af Suppliquer

til Kongen og Collegierne.

Surtarbraiid, jevnf. Mineraller.

1663. 28. April. Bevilling og Pas for Niels Jorgensen

at fore sort Træ fra Island.

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter

1096. — — Islands ældste Tiendelov (Biskop Gizurs

Tiende-Statut).

Kristinréttr |>orlåks ok Ketils.

Kristinréttr Årna Biskups.

Anordning om Tiende m. m. (Pim'ngs-

domr).

1545. 7. Septbr. Dom om Fisketiende paa Vestmann-
6erne.

1552. 13. Marts. Instruction for Paul Hvitfeldt, som
Lensmand.

1555. 20. Marts. Instruction for Knud Stenssen, som
Lensmand.

Bessastads-Anordning (Bessastafa-sam-

Instruction for Knud Stenssen som
. Lensmand.

Aabent Brev om Tiendes Henlæggelse

til Skalholts Bispestol.

1560. 29. Marts. (Aabent Brev om Tieudes Henlæggelse
til Skolen paa Holum.

1565. 13. April. Aabent Brev om Tiendes Henlæggelse

til Skalholt Skole.

Dom om Tiende, Gjåftold m. m.
Althings-Resol. om Tiende m. v.

Anordning om Præsternes Indtægter i

Holum Stift.

Althingsdom om Tiendeydelse til Fattige

af Kongens og Kirkernes Gaarde.

Althings-Resol. om Erlæggelsesmaaden
af Tiende og Skat.

Althings-Resol. om Tiende af Kongens
og Kirkernes Jorder.

Althings-Dom ang. Tiende af Losore

og Straf for Tiendesvig.

Althings-Resol. om Tiende -Ydelse af

6de Gaarde.

1. Juli.

1556. 16. April.

1558. 28. Febr.

1566. 1. Mai.

1574. Juli.

1575. 21. Marts

1579. Juli.

1585. Juli.

1595. Juli.

1601. Juli.

1604. 30. Juni.
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1604. 30. Juni. Althings-Resol. om Tiende af Kongens

og Kirkernes Jorder.

— 30. Juni. Althings-Resol. ang. Præsters Pligt at

svare Kongetiende.

1618. 1. April. Reskr. ang. Tiendens Erlæggelse ra. v.

1619. 21. April. Aabent Brev ang. Jordtiendens Erlæg-

gelse. %

— 30. Juni. Althings-Beslutn. om Jordtiendes Ydelse.

1622. 1. Juli. Althings-Resol. om Tiende til Fattige

af Kongens og Kirkernes Jorder.

1625. 30. Juni. Althings-Resol. om Fortolkning af Ordet

«bus-afleifar» i Tiendeloven.

1641. 30. Juni. Althings-Resol. ang. Præstetiende af

Kirkegodser.

1647. 1. Juli. Altbings-Resol. om Kirketiende af Jorder.

[TBol. 3. Mai. Reskr. ang. Straf for Tiendesvig m.v.
1657. 30. Juni. Altbings-Resol. ang. Tiende - Ydelse af

Fattiges Jorder.

1671. 4. Juli. Althings-Resol. ang. Tiende af Bonder-

gods.

1672. 29. Juni. Althings- Vedtægt atig. Kongetienden

paa Vestmannoerne.

1680. 30. Juni. Althings-Resol. ang. Fisketienden paa

Vestmannoerne.
— 1. Juli. Althings-Resol. om Tiende af Kirke-

jorder.

1683. 3. Juli. Althings-Resol. om Samme (S. 378,

Anm. 2).

1687. 8. Juli. Althings-Resol. ang. Tiende af Kongens

Jorder.

1695. 3. Juli. Althings-Resol. ang.TjeneslefolksTiende.

1698. 9. Juli. Althings-ResoJ. ang. Tiendepligten.

Tractater og Conventioner.

1262. — — Den ældste Forenings-Akt mellem Is-

land, og Norge.

1302. — — Fornyelse af Overeenskomsten med Norge.

1319. — Anden Fornyelse af samme.

1432. 24. Becbr. Traktat mellem Erik af Pommern og

Henrik VI. af England.

1449 — — Tractat mellem Christian I. og Henrik

VI. af England.

1455 — — Traktat mellem Christian I. og Edvard

IV. af England.

1490. 20. Januar. Traktat mellem Kong Hans og Henrik

VII. af England.
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1583. 22. Juni. Traktat mellem Frederik H. og Elisa-

beth af England.

1670. 11. Juli. Forbunds- og Handels-Traktat mellem
Christian V. og Carl II. af Stor-

Britanuien.

Ty^ntle, jevnf. Politievæsenet.

1404. — — Althiugs-Beslutning, indeholdende Be-

stemmelser om Tjenestefolk m. v.

1651. 10. Mai. Reskript ang. Præsternes Underhold-

ning m. v. (om at forfatte An*

ordu. om Tjenestefolk).

1685. 2. April. Anordning om Adskilligt Politievæse-

net m.v. vedkommende (Bessastaoa-

pdstar).

1686. — — Althings-Vedtægtaug. Tyendes Gjaftolde

(S. 380, Anm.).

1695. 3. Juli. Althings-Resolution ang. Tjenestefolks

Tiende.

1700. 1. Juli. Althings-Resol. ang. Forandringer i

Almanakken.

linderviisningmvæsenet, see Geistligheden, Skolevæsenet.

I nlversitetet.

1579. 23. Decbr. Resfcr. ang. islandske Studenters Op-
tagelse som Communitets-AIumner.

1618. 1. April. Resliript ang. Studerendes Nedsendelse

aarlig til Universitetet.

1633. 11. Marts. Aabent Brev om at Attestati fortrinsviis

skulle erholde Præstekald.

1663. 1. Juli. Stadfæstelse paa Biskop Thorlak Skula-

sons Legat.

Veivæsenet.

Retterbod ang. Ændringer i den is-

landske Lov.

Reskr. ang. Veivæsenet.

Reskript ang. Præsternes Underhold-
ning m. v. (deri om Veivæsenet).

Althings-Resol. ang. Bekostningerne ved
Broen paa Jokulså.

Reglement for Færgevæsenet i Arnæs
Syssel.

Vestmaiiniieriie, jevnf. Handel.

1545. 7. Septbr. DomomFisketieudenpaaVcstmannoerne.

1555. 20. Marts. Instruction for Knud Stenssen, som
Lensmand.

1294. 15. Juli.

1650. 10. Mai.

1651. 10. Mai.

1672. 5. Juli.

1692. 4. Sept.

%
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1555. 1. Juli. Bessastads-Anorduing (Bessastaoa-sam-

. tykkt).

1609. 25. Febr. Reskr. ang. Ansættelse af en Syssel-

mand paa Vestmannoerne.

1619. 16. Decbr. Det islandske Corapagoies Privilegier.

1633. 22. Oktbr. Reskr. ang. Ansættelse af en Syssel-

mand paa Vestmannoerne.

1662. 31. Juli. Privilegier for det islandske Haudels-

compagnie paa 20 Aar.

1672. 29. Juni. Althings- Vedtægt ang. Kongetienden paa

Vestmannoerne.

1680. 30. Juni. Althings-Resol. ang. Fisketienden paa

Vestmannoerne.

1685. 30. Juni. Althings -Vedtægt ang. nogle Ydelsers

Afskaffelse paa Vestmannoerne.

1691. 16. Mai. Reskr. ang. Tilstanden paa Vestmann-

oerne.

1692. li. Juni. Kgl. Resol. ang. Eftergivelse af Land-

skyld m. m. (S. 499, Anm.).

1699. 5. Juli. Althings-Resol. ang. Fodring af Tyre

til Brug for Reppen.

1714. 16. April. Kgl. Resol. ang. Jordebogs-Afgiften af

Vestmannoerne.

Vraff> Vragret, jevnf. Forstrandsret.

1595. 20* Mai, Forordn, om Vrag.

1650. 3. Mai. Aabent Brev om Vrag paa Kirkernes

Grunde.

1682. 3. Juli. Althings-Resol. ang. Capeliers Vragrct.

1705. 21. Marts. For. om strandede Skibe.

Ægteskab*

1294. 15. Juli- Retterbod ang. nogle Ændringer i den

islaudske Lov.

1305 23. Juni. Retterbod om adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1314 14. Juni. Retterbod ang. adskillige Punkter i den

islandske Landslov.

1537 2 Septbr. Ordinants hvorledes Kirketjencsten skal

holdes (Kirke-Ordiuantsen).

1587. 2. Juni. ' Ordinants hvorledes udi Ægteskabssager

paa Island dommes skal.

1626 1. Juli. Althings Resol. om Betydning af Ordet

«Tilgj6f» i Ægteskabs-Contracter.

1685 25. Juli. Danmarks og Norges Kirke-Ritual.

1695. 31. August. For. om Skudsmaale og Lofter for Ægte-

skabs Trolovelser og Vielser.



Rettelser.

S. 5 5 e /. er. — S. 33 36
all allt. — S. 59 Anni. 16. Oct«

1551 /. 20. Febr. 1551. — S. 78 34 birnaskinu /. birnaskinn. —
S. 170 i Margen: 1608. 30. Juli /. 30. Juni. — S. 224 22 hvor

/. her. — S. 224 31 hver l hun. — S. 225 20 hjem /. hen. —
S. 226i9 ogsaa /. Os og. — S. 313a» naadgiste /. naadigste. —
S. 426 30 Agril /. April. — S. 468 i Margen: 1688. 13. Marts

/. 31. Marts.










